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RESUMO 

 

Este estudo tem o objetivo de descrever como as tecnologias disruptivas vêm apoiando o 

combate do coronavírus. A partir dos surtos de pneumonia relatados na China em dezembro 

de 2019, causados por uma nova espécie de coronavírus, denominado Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS-COV-2), foi declarada emergência de saúde pública pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) devido ao risco de transmissão. Há quase dois anos, 

uma das grandes preocupações do governo e dos especialistas epidemiológicos é o impacto do 

vírus sobre a população, por ser uma doença infecciosa, de alcance global que, até junho de 

2021, com números, de acordo com a World Health Organization (WHO), confirmados de 

173 milhões de casos globais e, no Brasil, 17 milhões de casos. Com a alta taxa de contágio, 

foi necessário diagnosticar a população de maneira rápida e sem aglomerações, assim o setor 

laboratorial sofreu uma enorme pressão devido ao aumento da demanda por testes de 

diagnósticos, o que levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a aprovar a 

aplicação de testes rápidos para a detecção do coronavírus em farmácias, drogarias e clínicas. 

Segundo Phelan, Katz e Gostin (2020), quanto mais cedo o paciente for diagnosticado, melhor 

será o controle da disseminação do vírus, além de permitir que ele receba o tratamento 

adequado. Nesse contexto, este estudo tem como propósito identificar os benefícios e desafios 

do uso de teste laboratorial remoto (TLR) na medicina laboratorial e avaliar a confiabilidade e 

aceitação do TLR sorológico pelos profissionais de saúde. Para tanto, foi realizado um estudo 

de caso em uma empresa de TLR que, por meio do uso de tecnologias disruptivas, realiza 

exames com apenas um pequeno furo no dedo e disponibiliza os laudos em 15 minutos para 

os pacientes. As tecnologias disruptivas utilizadas por esse laboratório são a inteligência 

artificial, um banco de dados na nuvem e a internet das coisas. Como principais resultados, 

destaca-se que, entre os profissionais de saúde entrevistados, 98% acreditam que usar a 

tecnologia no combate do coronavírus foi bom para o combate dos desafios na pandemia. 

Cerca de 80% informaram que usar a tecnologia TLR é um benefício para o atendimento e 

monitoração dos pacientes. 

 

Palavras-chave: pandemia coronavírus, tecnologia disruptiva, internet das coisas, 

inteligência artificial. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to describe how disruptive technologies have been supporting the fight 

against Coronavirus. From the outbreaks of pneumonia reported in China in December 2019, 

caused by a new species of coronavirus, called SARS-COV-2 (Severe Acute Respiratory 

Syndrome), was declared a public health emergency by the World Health Organization 

(WHO) due to the risk of transmission. For nearly two years, one of the major concerns of the 

government and epidemiological specialists is the impact of the virus on the population, as it 

is an infectious disease, with a global reach that until June 2021, with figures according to the 

World Health Organization (WHO) confirmed of 173 million cases globally and in Brazil 17 

million cases. With the high rate of contagion, it was necessary to diagnose the population 

quickly and without crowding, so the laboratory sector came under enormous pressure due to 

the increased demand for diagnostic tests, which led the National Health Surveillance Agency 

(Anvisa) to approve the application of rapid tests for the detection of coronavirus in 

pharmacies, drugstores and clinics. According to Phelan (2020), the sooner the patient is 

diagnosed, the better will be the control of the spread of the virus, in addition to allowing him 

to receive adequate treatment. In this context, this study aims to identify the benefits and 

challenges of using remote rapid laboratory testing (TLR) in laboratory medicine and to 

assess the reliability and acceptance of TLR – Serological by health professionals. Therefore, 

a case study was carried out in a remote laboratory testing company (TLR) that, with 

disruptive technologies, perform exams with just a small hole in the finger and make the 

reports available to patients in 15 minutes. The disruptive technologies used by this lab are 

artificial intelligence, a cloud database and the internet of things. As main results, 98% of the 

health professionals interviewed believe that using technology to combat the coronavirus was 

good for combating the challenges of the pandemic. About 80% reported that using TLR 

technology is a benefit for patient care and monitoring. 

 

Keywords: coronavirus pandemic, disruptive technology, internet of things, artificial 

intelligence.
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1 INTRODUÇÃO 

 

No final de dezembro de 2019, uma doença respiratória foi detectada em Wuhan, na 

China, causada por um vírus chamado Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-COV-2), 

causadora da Coronavirus Disease (COVID-19) no ano de 2019. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, emergência de saúde pública, de 

importância internacional, para o risco de transmissão do vírus. “Uma epidemia é um aumento 

repentino de uma doença que acomete um grande número de pessoas em um curto período de 

tempo – rápida disseminação” (BADAIN et al., 2020, n.p.). 

Conforme o dashboard da World Health Organization (WHO), são 173.331.478 casos 

confirmados no mundo até o dia 8 de junho de 2021. E, pelo Painel Coronavírus da Saúde do 

Governo de São Paulo, até o dia 8 de junho de 2021, são 17.037.129 casos acumulados. 

Devido ao surgimento da pandemia da COVID-19, estamos vivendo uma nova 

realidade, com novos hábitos, e entre eles estão o distanciamento social e o uso de máscaras, 

que são protocolos solicitados pelo Estado de São Paulo no Decreto n. 64.881, de 22 de março 

de 2020, como medidas para evitar o contato com possíveis infectados e o avanço da 

pandemia.  

Vieira, Emery e Andriolo (2020) destacam que a quantidade de testes laboratoriais e 

equipamentos no país não é suficiente para atender a demanda. Informam também que o 

processo laboratorial tradicional necessita de tempo e trabalho, em consequência de que a 

maior parte de suas atividades é manual, baseada em análise demorada e complexa, gerando, 

assim, o acúmulo de exames pendentes. Um grande desafio para a assistência médica (JAIN 

et al., 2021). 

Diante desse cenário, cada vez mais a tecnologia é vista como uma função 

indispensável, e deixou evidente a necessidade de interação entre ela e os profissionais da 

saúde, pois, por meio dela, é possível criar soluções que ajudem a fazer diagnósticos dos 

indivíduos de maneira rápida, mapear área de risco, criar a evolução do quadro ou óbito e dar 

suporte às decisões clínicas (JUNIOR et al., 2020). 

A necessidade de testagem em um grande número de pessoas sobrecarregou os 

laboratórios, que não conseguiram disponibilizar testes para todos. Dessa forma, os testes 

laboratoriais remotos (TLR) foram liberados pela ANVISA para utilização em farmácia e 

drogarias em caráter emergencial e temporário. Os testes rápidos foram disponibilizados para 

pesquisa de anticorpos, pois podem auxiliar na detecção do SARS-COV-2 em sua fase inicial 
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ou em fase mais tardia, após o aparecimento dos sintomas (VIEIRA; EMERY; ANDRIOLO, 

2020).  

O Governo, por meio do programa nacional Diagnosticar para Cuidar, com objetivo de 

realizar 46 milhões de testes, juntamente com o Ministério da Saúde, em maio de 2020, 

distribuiu 4,7 milhões de testes rápidos. O Governo Federal, até junho de 2020, tinha 

adquirido 10 milhões de testes rápidos para testagem em massa (BRASIL, OMS/OPAS, 

2020). 

O impacto da pandemia e a necessidade de soluções para o setor da saúde demanda 

que ele otimize o atendimento aos pacientes em geral, facilite a realização de exames clínicos 

de modo inteligente e crie maior escalabilidade na medicina preventiva e preditiva, 

mobilizando, assim, transformações em hospitais, clínicas, farmácias e laboratórios neste 

momento de incerteza. 

Duas tecnologias disruptivas estão realizando papéis cada vez mais importantes neste 

cenário; são elas a inteligência artificial (IA) e internet das coisas (IOT), oferecendo 

disrupção, inovações e otimizações nos processos e experiências mais satisfatórias para os 

pacientes. 

A pesquisa global do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) 

informa que a IA teve a sua adoção acelerada em 51%, a IOT, em 42% e a computação em 

nuvem, em 55%, em combate aos desafios da pandemia em 2021. 

O uso intensivo de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) tem sido apontado 

como fator de sucesso no combate ao vírus (CASTILLO, 2020; HUANG; SUN; SUI, 2020; 

TING et al., 2020; WANG; NG; BROOK, 2020). 

Alguns dos problemas do setor da saúde no Brasil, que representa 9% do produto 

interno bruto (PIB) e movimenta em média R$ 43,7 bilhões por ano (LABNETWORK, 2020), 

são a discordância entre o setor tradicional da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica 

(ABRAMED) e a ANVISA nas realizações de exames médicos fora dos ambientes 

controlados dos laboratórios, dificuldades em estudar as inovações e seus impactos na 

incorporação de novos exames para o setor e os desperdícios em todos os pontos cruciais da 

cadeia (ABRAMED, 2020). Nas expectativas da diretora-executiva da Abramed, Priscilla 

Martins, as tendências apontam para um cenário de fortalecimento e desenvolvimento cada 

vez maior, com as healtechs focadas em soluções humanizadas, diretamente nos cuidados dos 

pacientes, no uso de tecnologia como a IA para otimização de recursos, sustentabilidade e 

eficiência no setor (LABNETWORK, 2020). 
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Nota-se que a TIC está trazendo algumas dificuldades para o setor da saúde, em 

especial a medicina laboratorial, devidos às regulamentações, despadronizações, poucos 

profissionais capacitados em TIC e saúde e custos, porém a TIC está sendo fundamental na 

pandemia, tanto para o nível estratégico quanto operacional, sendo considerada um dos 

componentes mais importantes. As organizações têm utilizado a TIC de maneira ampla e 

intensa devido às grandes oportunidades por ela oferecidas (ALBERTIN; ALBERTIN, 2016). 

Explorar como as tecnologias disruptivas vêm apoiando a medicina laboratorial no combate 

do coronavírus faz parte das premissas desta pesquisa qualitativa exploratória. 

 

1.1 Questão de Pesquisa 

 

Este trabalho visa responder à seguinte questão:  

Como as tecnologias disruptivas, inteligência artificial e internet das coisas estão 

apoiando os desafios do combate ao coronavírus? 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral da pesquisa é descrever como as tecnologias disruptivas vêm apoiando 

os problemas do setor da medicina laboratorial diante da pandemia do coronavírus no Brasil. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

• descrever os relacionamentos das tecnologias disruptivas com a pandemia e 

como elas podem criar oportunidades para apoiar o combate ao coronavírus; 

• entender os benefícios e desafios na utilização da tecnologia na pandemia; 

• descrever os impactos sentidos pelas organizações na utilização do dispositivo 

teste rápido remoto; 

• descrever a visão dos profissionais de saúde sobre a otimização dos processos 

laboratoriais com o uso da tecnologia. 
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1.3 Justificativa e Contribuição 

 

Desde a emergência na China, em dezembro de 2019, do novo coronavírus, 

responsável pela pandemia da COVID-19, o mundo tem enfrentado crises econômicas, 

políticas e dificuldades para conter a disseminação do vírus. Os números de mortes são 

alarmantes, até 8 de junho de 2021 são 3.735.571 mortes confirmadas, de acordo com o 

WHO. 

As formas para combater o coronavírus são: manter 1 metro de distância entre você e 

qualquer pessoa, usar máscara e realizar exames que detectam a presença do vírus, conforme 

solicitação da OMS. Essas necessidades trouxeram aos laboratórios clínicos um grande 

desafio, devido aos processos laboratoriais existentes; para atender essa demanda, o 

processamento e o resultado das coletas precisam sair de maneira rápida e eficiente, processo 

contrário ao existente, implicando várias adaptações nas análises clínicas, processos que 

levam tempo para serem estabelecidos e implantados. 

Para minimizar esses impactos, a ANVISA liberou, por meio da publicação da 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC1) n. 377/2020, que entrou em vigor em 29 de abril de 

2020, em caráter temporário e excepcional, a utilização de TLR em farmácias, drogarias e 

laboratórios, com licença sanitária e autorização de funcionamento e cuja vigência cessará 

automaticamente a partir do reconhecimento pelo Ministério da Saúde de que não mais se 

configura a situação de emergência em saúde pública de importância nacional declarada pela 

Portaria GM/MS n. 188/2020 (CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, 2020). 

Com as contribuições das tecnologias disruptivas, os testes rápidos permitiram a 

agilidade no processamento de testagem, tanto individual quanto em massa, devido aos 

dispositivos serem portáteis, pesando 450 gramas e medindo 12 centímetros de altura e outros 

12 de circunferência. 

As testagens estão permitindo que, de maneira diária, o Governo do Estado de São 

Paulo e o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria da Vigilância em Saúde, divulguem os 

dados consolidados sobre a COVID-19, com a finalidade de comunicar a real situação, 

observar que grupos de pessoas o vírus está atingindo mais ou quais regiões estão sendo mais 

afetadas. 

 
1 RDC – Resolução da Diretoria Colegiada. São normas e regulamentos cujo objetivo é atribuir 
responsabilidades a empresas e profissionais. 
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Os farmacêuticos e biomédicos desejam que o produto permaneça como opção de 

serviço aos clientes, a ser ofertado nos estabelecimentos. De acordo com Campana e Oplustil 

(2011), a implementação de processos automatizados em laboratórios clínicos deve se manter, 

e pode ser considerada uma tendência em laboratórios clínicos para os próximos anos, visto 

esta fase pandêmica e as novas necessidades. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: 

1. Introdução: apresentação do tema, questão de pesquisa, objetivos, objetivos específicos, 

justificativa e contribuição; 

2. Revisão de Literatura; 

3. Metodologia de Pesquisa: tipo de pesquisa, seleção do caso, coleta de dados, análise de 

dados, apresentação e análise de resultados; 

4. Análise e Validação dos Resultados do Questionário; 

5. Conclusões: considerações finais; limitações; sugestão para futuras pesquisa
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Pandemia do Coronavírus 

 

A palavra pandemia é de origem grega, formada com o prefixo neutro “pan” e 

“demos”, utilizada pela primeira vez por Platão no seu livro Das leis, e está relacionada a um 

acontecimento capaz de alcançar toda a população. Aristóteles também utilizou o termo 

referindo-se às enfermidades epidêmicas de grande amplitude (FERREIRA; PENA, 2020). 

 
Quadro 1 – Referencial teórico – pandemia 

Definição Autor(es) 

“Pandêmico em relação a doenças epidêmicas de grande difusão.” Lidell et al. (1983, n.p.) 

“...uma epidemia de grandes proporções, que se espalha a vários países e a mais 
de um continente.” Chien (1983, p. 323) 

“Toca todos os domínios da sociedade e desorganiza a vida da cidade [é] a única 
que coloca os cadáveres na rua, que muda a tal ponto as mentalidades.” 

Blondeau (1986, p. 69-
90) 

“Uma pandemia pode ser definida como um fenômeno patológico que alcança 
simultaneamente um grande número de pessoas, numa zona geográfica muito 
vasta.” 

Ventura e Silva (2008, 
p. 280-283) 

 

“Uma pandemia é um evento singular, emergente, totalizado e complexo, tal 
como furacões, tsunamis, guerras, supernovas e outros fenômenos do mundo e 
da vida.” Por Das (1995, p. 230), é nomeado como eventos críticos. No conceito 
de Elliot (2006), é designado como objetos complexos. 

Almeida (2020, p. 97-
118) 

“Pandemia ocorre quando uma epidemia atinge níveis mundiais, espalhando-se 
pelo planeta, de forma ampla.” 

Telessaúde São Paulo 
(2021, n.p.) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em dezembro de 2019, na província de Hubei, na China, casos de pneumonia foram 

detectados em Wuhan; a procedência dessas infecções definiu uma nova doença do vírus 

corona (COVID-19) (CHEN et al., 2020).  

Várias falácias ocorreram em relação à origem do vírus, porém Andersen et al. (2020) 

escreveram um artigo na Nature sobre comparações genéticas das mutações dos vírus e 

demonstraram que o causador do coronavírus é fruto da evolução biológica, por meio de 

seleção natural, resultante da transferência zoológica do vírus para humanos a partir de um 

hospedeiro animal, e não um vírus fabricado para atrair recursos (DINIZ et al., 2020 apud 

ANDERSEN et al., 2020). 
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A pandemia do coronavírus foi decretada pela OMS em 11 de março de 2020, uma 

epidemia que ultrapassou fronteiras, afetando quase todos os continentes.  

Uma epidemia global representa risco em todos os lugares, por causa da vida 

contemporânea, migrações demográficas, ambiente global e extensas viagens de pessoas e 

bens (PANDEY, 2020). 

No Quadro 2 a seguir, são demonstradas algumas das doenças infecciosas que 

assolaram multidões, causando grandes perdas na história da civilização humana. 

 
Quadro 2 – Linha do tempo de doenças infecciosas mortais 

Ano Doenças Infecciosas 
1346 Peste Negra 
1852 Cólera 
1889 Gripe Asiática 
1918 Gripe Espanhola 

1931 Febre do Vale do RIFT 
1944 Febre Hemorrágica da Crimeia-Congo 

1947 Zika 
1952 Chikungunya 

1967 Marburg 
1969 

Febre de Lassa 

1976 Ebola 

1998 Vírus Nipah 
2003 SARS 

2012 MERS 

2013 Febre Severa com Síndrome de 
Trombocitopenia 

2019 COVID 
Fonte: Adaptado de Jain et al. (2021, n.p.). 

 

Essas doenças epidêmicas espalham-se rapidamente e exponencialmente, por contato 

direto, falta de higiene, febre, tosse, superlotação de hospitais ou por pessoas assintomáticas. 

Por isso, faz-se necessário determinar a gravidade da infecção e ter um plano adequado de 

mitigação (JAIN et al., 2021). 
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As estratégias criadas pelo Governo e prefeituras para enfrentar a crise da COVID-19 

são: restrições de viagens em vários países, ou seja, sem turismo; lockdown, levando os donos 

de restaurantes, comércios, shoppings e prestadores de serviços a diminuir os acessos ou 

fecharem seus estabelecimentos; isolamento, ou seja, separar infectados de pessoas com 

suspeita de ter contraído SARS-COV-2; uso de máscaras e higienização (EZHILAN; 

SURESH; NESAKUMAR, 2020). 

O risco econômico nessas epidemias de longa duração são significativos; em janeiro 

de 2021, o Fundo Monetário Internacional projetou o PIB global em 5,5% para 2021 e 4,2% 

para 2022, mesmo diante das aprovações das vacinas (International Monetary Fund [IMF], 

2021). 

Os governos mais ágeis, como Coreia do Sul, tiveram o índice de casos menor. Outros 

governos mais lentos (que não acreditaram no problema), como foi o caso da Itália, sofreram 

muito com os altos índices de casos (EZHILAN; SURESH; NESAKUMAR, 2020). 

Por meio da Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, o Brasil declarou emergência 

em saúde pública de importância nacional (BRASIL, 2020c). Com essa publicação, os 

Estados Federativos e seus respectivos Sistemas Únicos de Saúde (SUS) puderam decretar 

medidas de prevenção, controle de riscos e danos à saúde pública (DINIZ et al., 2020).  

A Figura 1 apresenta a linha do tempo da disseminação do Coronavírus, contendo os 

marcos iniciais da pandemia (DINIZ et al., 2020). 

 
Figura 1 – Linha do tempo do coronavírus 

 
Fonte: Diniz et al. (2020, p. 364). 

 
Conforme Gao et al. (2020), a COVID-19 é uma doença causada pelo vírus SARS-

COV-2. Este pode apresentar um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a 

quadro respiratório grave. O termo COVID traduz-se em Coronavirus Disease (doença do 
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coronavírus), e o número 19 refere-se ao ano de quando o primeiro caso de patologia foi 

encontrado (Fundação Oswaldo Cruz [FIOCRUZ], 2020). 

Pessoas ao redor do mundo estão sendo afetadas por essa patologia, identificada como 

a quinta maior pandemia, após a Gripe Espanhola de 1918. O período de incubação do SARS-

COV-2 varia de 2 a 14 dias, e a disseminação assintomática ocorre antes do início dos 

sintomas. Entre os estudos e observações, os sintomas de infecção ocorrem principalmente 

através de gotículas e vômitos respiratórios (LIU; KUO; SHIH, 2020). 

Entre os sintomas verificados estão tosse seca, febre, cansaço, diarreia, dor de cabeça, 

dor forte no corpo e dificuldade para respirar. Caso um dos sintomas citados ocorra, é 

necessário o diagnóstico por meio do teste imunológico (teste rápido), que detecta, ou não, a 

presença de anticorpos em amostra de sangue coletada, ou do teste de biologia molecular (RT-

PCR2), que diagnostica a COVID-19. Ambos devem ser realizados por um profissional de 

saúde (BRASIL, 2020d). 

De acordo com os diversos estudos e estratégia de combate, o isolamento social e a 

restrição do contato direto entre as pessoas impactam diretamente as estatísticas de 

propagação do vírus de maneira positiva (BEZERRA et al., 2020). 

No dia 16 de março de 2020, foi confirmado o primeiro caso de infecção no Brasil. 

Conforme o dashboard da WHO, até o dia 8 de junho de 2021, são 3.735.571 mortes 

reportadas globalmente. No Painel Coronavírus Brasil da Secretaria Estadual da Saúde do 

Governo, são 476.792 mortes reportadas. A Figura 2 demonstra a síntese no Brasil e por 

estado até o dia 8 de junho de 2021.  

 
Figura 2 – Síntese de casos, óbitos, incidência e mortalidade 

 
Fonte: Brasil (2020e). 

 
2 RT-PCR significa, em português, reação da transcriptase reserva seguida pela reação em cadeia da polimerase. 
Em suma, uma opção de exame para diagnóstico do coronavírus. 
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Para combater a disseminação da doença, são necessárias ações de prevenção e 

estudos epidemiológicos (FREITAS et al., 2020 apud CHANG; CHEN; LIAO, 2006). Esses 

autores destacam que as medidas de prevenção são fundamentadas em coleta, análise e 

interpretação dos dados, de modo que as informações coletadas em todos os processos e ações 

sirvam para o controle da doença. 

Quanto ao tratamento, o protocolo ainda é incerto, porém entidades como OMS e a 

ANVISA indicam que sejam seguidas as orientações médicas, vacinação e as recomendações 

como utilizar máscara, fazer as devidas higienizações, isolamento domiciliar, limpeza 

frequente do ambiente e usar álcool 70% (BRASIL, 2020c). 

 

2.2 Tecnologia de Informação (TI) 

 

A palavra tecnologia tem origem no grego: tekhne, definições “técnica, arte, ofício”, 

com o sufixo logia, definição “estudo”. Ela é advinda da Ciência e da Engenharia como 

conjunto de instrumentos, técnicas, métodos e processos para resolução de problemas 

(BERGAMASCHI, 2014). 

No conceito de Albertin e Albertin (2016), a tecnologia não é uma aplicação exclusiva 

da Ciência, isso em razão das interferências sociais, culturais, econômicas e técnicas que 

antecedem a sua existência e também contribuem na forma que a tecnologia será utilizada. 

O termo informação tem sua origem no latim, descrito como um conjunto de dados 

organizados que se refere a um fato, fenômeno ou evento que são adquiridos e passados como 

conhecimento. 

A TI é estabelecida como a totalidade de ativos investidos em tecnologia ligada à 

gerência de informação, podendo ser hardware (equipamentos de processamento, 

armazenamento ou transmissão de dados), software (programas, aplicativos ou sistemas 

operacionais) ou recursos humanos (CHUNG; ELDER; KIM, 2010). É a junção de recursos 

de computação, comunicação e conteúdo, uma convergência de base tecnológica, propiciando 

a criação de sistemas e facilidades computacionais nas diversas áreas de conhecimento 

(MELVILLE; KRAEMER; GURBAXANI, 2004).  

De acordo com Takahashi (2000), existe toda uma malha de redes de computadores, 

sistemas computacionais complexos de controles, sistemas de processamento de dados entre 

outros que propiciam benefícios que levam a uma sociedade da informação. 

À medida que a TI vai sendo incorporada, ela vai modificando a estrutura e o modo 

pelo qual o trabalho é executado, tanto produção quanto coordenação, isso pela capacidade 
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em coletar, estocar, processar e transferir informações, o que torna possível alcançar maior 

velocidade de comunicação, reduzir prazos de respostas e comprimir tempo; essas 

características juntas podem ser traduzidas em ganhos de produtividade (VALLE, 1996). 

O Quadro 3 representa algumas definições tecnológicas ao longo do tempo. 

 
Quadro 3 – Referencial teórico – definições de tecnologia 

Definição Autor(es) 

“Conjunto de objetos físicos e operações técnicas (mecanizadas ou manuais) 
empregadas na transformação de produtos em uma indústria.” 

Blaumer (1964, n.p.) 
apud Fleury (1978, 

n.p.) 

“Tecnologia é o conjunto de conhecimentos científicos ou empíricos empregados 
nas produções e comercializações de bens e serviços.” Longo (1984, n.p.) 

“Tecnologia é um corpo de conhecimento, ferramentas e técnicas, derivados da 
ciência e da experiência prática, que é usado no desenvolvimento, projeto, 
produção e aplicação de produtos, processos e sistema.” 

Abetti (1989) apud 
Steensma (1996, p. 

267-286) 
 

“Tecnologia é o conjunto de conhecimentos necessários para se conceber, 
produzir e distribuir bens e serviços de forma competitiva.” 

Kruglianskas (1996, 
n.p.) 

“Tecnologia é o modo tipicamente moderno do homem interagir com o mundo, 
um paradigma ou padrão característico e limitador da existência dos dispositivos 
que fornecem produtos ao meio ambiente e as condições da realidade local.” 

Cupani (2004, p. 493-
518) 

“A tecnologia pode ser vista como uma atividade que forma ou muda a cultura.” Borgmann (2006, p. 
351-360) 

“É um meio de cumprir um propósito humano.” Brian (2009, n.p.) 

“A ciência é inesperável do contexto histórico e social.” Morin (2010, p. 8) 

Fonte: Elaboração própria. 
Conforme as definições, ao longo do tempo os diversos autores classificaram a 

tecnologia como algo material e/ou imaterial. Desdobrada em produtos/materiais para 

satisfação de necessidades e imaterial para o contexto social/cultural (LORENZETTI et al., 

2012). 

O discurso dessas definições nos remete às quatro Revoluções Industriais, esboçadas 

na Figura 3 abaixo: 
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Figura 3 – As quatro Revoluções Industriais 

Fonte: Magalhães e Vendramini (2018, p. 42). 

 

Numa visão resumida das Revoluções Industriais, a primeira surgiu na Inglaterra, 

mudando de uma era totalmente artesanal para uso do vapor, acelerando, assim, o processo de 

produção em todos os setores. A segunda revolução mudou do uso a vapor para a energia 

elétrica, marcada por um período de massificação da manufatura. A terceira revolução trouxe 

os computadores pessoais, aumentando, assim, a velocidade para realizar os processos. Por 

fim, a quarta Revolução Industrial, que está se caracterizando pela automação, ou seja, pela 

combinação de tecnologias físicas, digitais e biológicas (MAGALHÃES; VENDRAMINI, 

2018). 

Na medicina laboratorial 4.0, a quarta Revolução Industrial é a fusão das tecnologias 

físicas, químicas e biológicas, e informática ao serviço da sua missão específica: fornecer 

informações (dados, interpretações e conselhos) sobre a saúde do ser humano, vindas de seus 

fluidos e tecidos e obtidas por todos os meios de investigação disponíveis (CAPPELLETTI; 

GOLATO, 2018). 

De acordo com Cappelletti e Golato (2018), os precursores da medicina laboratorial 

4.0 podem ser encontrados nos trabalhos das décadas de 1990 e 2000, sobre a convergência de 

tecnologias, a importância da TIC, a construção de metarredes para laboratórios virtuais, a 

inovação disruptiva por TIC e miniaturização (POCT). 

O convívio com computadores, equipamentos eletrônicos e sistemas informatizados 

transformou a rotina das empresas e a vida das pessoas, sobretudo com a quantidade de 

informações disponíveis na internet (CUSSIOL, 2009).  

A tecnologia tem sido o grande agente de mudança, seja pela internet e/ou pela 

colaboração e necessidades emergentes (ARMSTRONG, 2019), visto pelo potencial 

transformador das atividades econômicas e também sociais (HOWARD; ANDERSON, 

2002). 
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O uso da TI nas organizações tem vários benefícios, como o estímulo à sua capacidade 

de inovar, em razão das influências positivas na velocidade de adoção de novas técnicas e 

processos (MOHAMAD; RAMAYAH; LO, 2017). Esforços estão sendo redirecionados para 

uma nova visão, na qual pessoas, processos e tecnologias estão incorporados entre si em favor 

do cliente (NÓBREGA et al., 2021). 

A TI desempenha um papel vital e é considerada uma das bases da organização; ela 

fornece às organizações a capacidade de reconhecer a dinâmica do mercado (MOHAMAD; 

RAMAYAH; LO, 2017). Por exemplo, a utilização de testes laboratoriais direcionados à 

prevenção de doenças será cada vez maior, suportada pela medicina e TI, baseada em 

evidências e apoiada na pressão e redução dos custos em saúde (BURKE, 2000). 

 

2.3 Tecnologia de Informação na Medicina Laboratorial 

 

A medicina laboratorial ou patologia clínica é uma especialidade direcionada à 

realização de exames complementares no auxílio ao diagnóstico e prevenção da doença 

(CAMPANA et al., 2011). Por meio de exames laboratoriais (sangue, fezes, urina, líquor), a 

patologia clínica fornece informações ao médico, de maneira a proporcionar-lhe os meios 

necessários para tratamento, prognósticos e acompanhamento de enfermidades em geral 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL 

[SBPC/ML], 2004).  

A tecnologia tem automatizado os processos de diagnóstico e também o tratamento de 

doenças, isso porque os exames, procedimentos e resultados tornaram-se mais simples, 

rápidos e seguros. Cerca de 70% das decisões são tomadas pelos profissionais de saúde 

baseadas nos exames laboratoriais (LABOR NEWS, 2019). 

A administração dos serviços de saúde, perante a TI, é uma realidade presente, que 

está garantindo um atendimento melhor, com um custo menor diante do contínuo 

aprimoramento dos processos e aumento de produtividade (BRASIL, 2004). 

A TI é uma das principais capacidades de mudanças no mercado de medicina 

diagnóstica e está permitindo uma integração maior entre prestadores, fornecedores, fontes 

pagadoras e um controle mais eficaz da operação em todas as fases (CAMPANA et al., 2011). 

A Tecnologia da informação está presente desde o processo de atendimento ao cliente, 

como a abertura da ficha, até o sistema de identificação, que vão da busca fonética para evitar 

a duplicidade de cadastro até sistemas de reconhecimento baseado em biometria (PIERCE, 

2003). 
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De acordo com Cunha e Mendes (2004), a TI pode monitorar processos que abrangem 

a entrada do paciente, sua consulta, seus exames diagnósticos, ambulatórios, enfermagem, 

internações, além de automatizar atividades administrativas.  

A medicina laboratorial é uma especialidade médica cada vez mais ampla e complexa, 

com a colaboração de diferentes profissionais (farmacêuticos e bioquímicos, biomédicos, 

biólogos, entre outros). 

Essa especialidade aborda a execução e interpretação dos exames de laboratório 

clínico com técnicas químicas, físicas, físico-químicas, biológicas, morfológicas e 

moleculares; entre os seus principais objetivos, está o diagnóstico e prevenção das doenças ou 

avaliar seu estágio (AZEVEDO, 2009). 

Na visão de Canesqui (2000, p. 108), “[...] os avanços científicos e tecnológicos 

ampliaram o conhecimento e as possibilidades de diagnósticos, tratamentos e prognósticos 

das doenças”. No entendimento de Friedman (2001, pp. 1526-1535), a TI é uma das principais 

modificações no mercado de medicina diagnóstica, porque habilitará novas oportunidades e 

permitirá grandes integrações no setor. Entre as oportunidades, estão: 

• integração técnica e organizacional dos processos laboratoriais e administração das 

informações; 

• avanço dos laboratórios para o ambiente virtual e digital, correlacionando com redes 

descentralizadas; 

• avanço das arquiteturas com bases de LIS para base na internet; 

• confiabilidade, segurança e seguimento nas legislações. 

De acordo com Cappelletti e Golato (2018), também existem algumas tendências, 

como medicina molecular com a passagem da genética à genômica e pós-genômica, que 

combina com a revolução digital, que leva aos diagnósticos da medicina de precisão, e o 

desenvolvimento tecnológico da miniaturização de métodos e ferramentas de diagnósticos até 

o ponto da necessidade do paciente, incluindo a utilização do lab-on-chip (biossensores), 

digitalização em sentido estrito à telepatologia e à nova “ciência celular” e biomarcadores 

digitais.  

Na medicina laboratorial, o conceito de fusão de tecnologias e o protagonismo da 

Informática está presente há pelo menos 20 anos. Em 1996, em um trabalho intitulado 

“Converging technologies and their impact on the clinical laboratory”, Carl Burtis 

identificou, na integração de novas tecnologias de medição, na aceleração digital (maturação 

dos computadores segundo a lei de Moore), na revolução da comunicação principalmente 
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ligada à internet e nas novas formas de transporte que permitem organizações just-in time, o 

motivo para a revolução iminente no laboratório clínico.  

O ponto de vista de Burtis era o da organização do laboratório, e não previa a chegada 

dos smartphones, mas, nas tecnologias emergentes, citou a automação integrada e, 

expressamente, a miniaturização e as metodologias moleculares. Em 2001, Bruce Friedman 

descreveu a Total Laboratory Solution, uma metarrede vertical de laboratórios integrados 

mantidos em conjunto por TIC, para enfrentar os desafios organizacionais e econômicos e de 

novas tecnologias moleculares com a abertura da integração de informação clínica e a relação 

com o paciente.  

Price (2010) lembrou que Clayton Christensen, o teórico da inovação disruptiva, 

sugeriu que as ferramentas de teste no local de atendimento (POCT) e as TICs eram os dois 

exemplos de inovação disruptiva/destrutiva dentro do laboratório, porque permitem a 

medicina mais “precisa”, tanto em nível diagnóstico como organizacional, perturbando as 

formas tradicionais de prestação de serviço e os papéis e tarefas dos seus operadores 

(CAPPELLETTI; GOLATO, 2018). 

Conforme Azevedo (2009), as atividades de um laboratório clínico são variadas, 

existindo técnicas de análise manual e automatizada. Nessas atividades, é composta uma 

variedade de atividades sequenciais, instrumentos e conceitos das ciências biológicas para 

chegarem aos resultados dos exames. 

Para obter os resultados, há uma sequência de atividades que transforma o pedido 

médico em informação laboratorial, sequências assim denominadas de fase pré-analítica, fase 

analítica e fase pós-analítica. A seguir, está descrita uma síntese de cada fase. 

 

2.3.1 Fase Pré-Analítica 

 

Fase inicial do processo, é o momento em que se inicia o atendimento, ou seja, a 

solicitação da análise. Trata-se da junção das informações para identificar os exames 

solicitados e os dados do paciente, como nome completo, data de nascimento, idade, sexo, 

endereço, peso e telefone. 

Nesse contexto, Cussiol (2009) informa que o processo é complexo e crítico, existem 

diversas variáveis que advêm dos fatores fisiológicos inerentes aos pacientes, como 

medicação, dieta, tabagismo, entre outros. Para isso, é importante que o paciente seja 

informado sobre os preparatórios/instruções para a colheita da amostra. 
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A Figura 4 abaixo representa, de maneira resumida, os elementos que compõem a fase 

pré-analítica, demonstrando também a frequência de erros estimada para essa fase, 

extremamente alta, conforme o artigo disponibilizado pelo laboratório Fleury Medicina e 

Saúde (2019). 

 
 

Figura 4 – Resumo da fase pré-analítica 

 
Fonte: Adaptado de Cussiol (2009) e Fleury Medicina e Saúde (2019). 

 

O Sistema de Informação Laboratorial (SIL) é a base de dados de informações 

relativas a todos os exames; nele é realizada a captação de todos os dados e são emitidas as 

etiquetas de código de barras para identificação das amostras biológicas (CUSSIOL, 2009). 

A Figura 5 descreve o processo de identificação, conforme o manual de coleta da 

Fiocruz (2013), uma etiqueta autocolante com os dados do paciente e dados da colheita. 

 
Figura 5 – Etiqueta identificativa das amostras 

 
Fonte: Fiocruz (2013, p. 10). 
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A tecnologia está presente em todo o processo, desde o momento do atendimento ao 

cliente, no cadastro da ficha, conexão com as operadoras médicas ou do cartão ou base com o 

histórico do paciente (CUSSIOL, 2009 apud PIERCE, 2003). 

Plebani (2007) e Plebani et al. (2014) informam que o avanço tecnológico diminuiu os 

erros analíticos, porém deixando a fase pré-analítica com maior fonte de erros, chegando a 

representar 68%. Analisando informações mais recentes, no artigo científico publicado por 

Fleury Medicina e Saúde (2019), é informado que esse número passou para 70%; e os erros 

são advindos das orientações dadas aos pacientes. 

 

2.3.2 Fase Analítica 

 

É a mais automatizada das operações. Esta fase representa um grupo de operações, 

com informações específicas a serem realizadas nas análises de acordo com seu método 

(PLEBANI, 2004). 

O conjunto de operações ocorre de maneira automatizada, com o posicionamento dos 

tubos, o transporte para o Sistema de Patologia Clínica (SPC), finalizando com o 

processamento das amostras. 

Concluído o processamento, o SIL recebe eletronicamente os resultados dos exames; 

nessa atividade são utilizadas regras complexas de lógica (CUSSIOL, 2009). Na Figura 6, está 

descrito o principal elemento da fase analítica. 

 
Figura 6 – Resumo da fase analítica 

 
Fonte: Adaptado de Cussiol (2009). 
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2.3.3 Fase Pós-Analítica 

 

Obtendo o resultado e a emissão do laudo, segue-se para a análise e interpretação do 

laudo. Esse processo vem passando por uma crescente automação, reformulação dos 

processos e redução de custos para a excelência operacional (MELO; MELO; FARIA, 2006).  

Conforme Rind et al. (1997), os computadores já apareciam no final dos anos 1950 

nos laboratórios, os resultados eram disponibilizados em papel, e a entrega era na unidade 

laboratorial. Na década de 1990, passou a ser por fax. Atualmente, os resultados dos exames 

podem ser retirados na unidade laboratorial, ou pela internet; se desejar, pode contratar a 

entrega via motoboy. 

Para essa automação, foram necessários mecanismos que garantissem a segurança e 

confiabilidade dos dados que transitam pela rede mundial de computadores. 

Pelas considerações de Sacchetta (2003), a internet está auxiliando a comunicação e 

interpretação dos resultados entre a medicina e pacientes, atentando-se sempre pelas 

recomendações nos aspectos legais e éticos da área médica. Na Figura 7, estão reproduzidos 

de maneira resumida os elementos que compõem a fase pós-analítica. 

 
Figura 7 – Resumo da fase pós-analítica 

 
Fonte: Adaptado de Cussiol (2009) e Fleury Medicina e Saúde (2019). 

 
 

Oliveira (2020) elucida o quanto o coronavírus colocou em evidência o papel central e 

as contribuições nas análises clínicas no enfretamento da pandemia, seja no desempenho na 

prestação de cuidados na saúde ou na execução, avaliação e interpretação dos testes de modo 

a direcionar as decisões clínicas. 

Com isso, otimizações e inovações vêm ocorrendo no setor. No 49º Congresso 

Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, realizado pela SBPC, chamada de 

Conferência Magna, foi abordada a disrupção na medicina laboratorial, de acordo com o 
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especialista em inovações Clemente Nóbrega: “O laboratório tradicional, limitado as 

atividades entre quatro paredes, vai ser substituído por um modelo cujas atividades serão mais 

direcionadas ao usuário final” (SBPC/ML, 2015, n.p.). Um modelo de negócio novo para o 

laboratório, destaca Nóbrega em setembro de 2015, também fazendo a projeção: “[...] a 

expectativa é que entre 2020 a 2025 a medicina seja uberizada” (SBPC/ML, 2015, n.p.), 

dentro de um prazo de dez anos “o mercado estará completamente alterado” (SBPC/ML, 

2015, n.p.) com o avanço das tecnologias realizando a desburocratização. 

 

2.4 Tecnologia no Diagnóstico Laboratorial na Pandemia do Coronavírus – Testes 

Laboratoriais Remotos 

 

São vários os termos utilizados para definir essa atividade laboratorial; entre as 

denominações estão Teste Laboratoriais Remotos (TLR), Testes Portáteis, Testes Rápidos, 

Point-of Care testing (POCT), Near Patient Testing (NPT), entre outras (SBPC/ML, 2004).  

O desenvolvimento desses testes tem sido grande impulsionador da fusão de 

tecnologias nos laboratórios clínicos. Originalmente, as aplicações mais simples baseavam-se 

no princípio do imunoensaio de fluxo lateral ou Lateral Flow Immunoassays3 (LFIA), que 

unificava técnicas físicas de fluídico, técnicas biológicas de reconhecimento do analito4, 

técnicas químicas de detecção e, às vezes, técnicas físicas de leitura de 

positividade/negatividade do resultado. Uma segunda geração de ferramentas foi capaz de 

identificar antígenos usando imunocromatografia5 ou a aplicação de técnicas moleculares 

(CAPPELLETTI; GOLATO, 2018). 

A empresa Controllab (2015), em seu boletim trimestral, declarava: 

 
Num futuro não muito distante, o laboratório clínico poderá não ser do jeito que 
conhecemos hoje. Protagonista dessa mudança, a evolução tecnológica permite que 
mais testes sejam feitos remotamente, em plataformas portáteis, acessíveis, portanto, 
a um número maior de pacientes e com resultados mais rápidos. (p. 1). 

 
Para Vilela et al. (2019), muitos estudos e experimentos estão sendo desenvolvidos em 

laboratórios remotos, usando como meio a internet, enriquecendo o ensino da ciência e 

engenharia. 

 
3 Lateral Flow Immunoassays, popularmente conhecidos como testes de diagnósticos rápidos.  
4 Analito é uma substância química, em uma amostra, que é alvo de análise em um ensaio (BAKALTCHEVA; 
FRANCES, 1999; FRENGEN et al., 1995; REDER et al., 2003). 
5 É uma técnica desenvolvida para estudo de muitas doenças infecciosas; ela é mais simples para os profissionais 
de saúde assumirem decisões ou condutas mais rápidas. 
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O aumento do surto de coronavírus e a escassez das capacidades clínicas de teste 

moleculares laboratoriais e reagentes fizeram com que várias empresas de teste de 

diagnósticos começassem a vender rapidamente ferramentas simples de usar para aprimorar a 

triagem (EZHILAN; SURESH; NESAKUMAR, 2020). 

Os benefícios em implantar o TLR, de acordo com Wang et al. (2020), está em: 

• menor volume de amostra; 

• melhor sensibilidade e especificidade; 

• redução de tempo para liberação dos resultados; 

• redução de erro pré e pós-analíticos; 

• menor custo; 

• satisfação do cliente em não precisar visitar laboratórios ou hospitais. 

Essa é uma tentativa de conter a propagação da doença e limitar o impacto de um 

grande número de casos em um curto período em nosso sistema de saúde, e também de conter 

o fechamento dos negócios e o estrito distanciamento social (ERNST et al., 2020). 

A medicina diagnóstica está reunindo seus processos e sistemas e convergindo na 

direção das tecnologias disruptivas; estas estão a criar uma autêntica fusão de tecnologias, em 

particular domínio do diagnóstico ao nível do doente (próximo ao teste do paciente/ponto de 

necessidade de teste) e na medicina de precisão, e na transformação digital que envolve 

informatização, conectividade, tecnologia móvel, uso de IA, IOT e disseminação do uso de 

Big Data no sistema de saúde tanto para a gestão organizacional quanto para solução clinicas 

de patologias (CAPPELLETTI; GOLATO, 2018). 

A fusão das TIC com dispositivos para monitoramento de saúde contínuo, para 

armazenamento e processamento de registros médicos, tornou-se tendência (SALAZAR et al., 

2020). Juntamente com a tecnologia antiga LFIA (1980s), usada inicialmente para teste de 

gravidez caseiro (ERNST et al., 2020), consolidou-se na medicina por sua praticidade e 

rapidez em testar patologias com baixo custo, sem a necessidade de uso complexos 

laboratoriais e usando o formato portátil (HERWEG, 2018). A Figura 8 abaixo retrata a 

estrutura do teste. 
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Figura 8 – Estrutura do teste 

 
Fonte: Herweg (2018, p. 18). 

 
 

Herweg (2018) explica a estrutura do teste da seguinte forma: 

• Membrana de Amostra – Na maioria das vezes feita de fibras de celulose, é 

onde a amostra será adicionada; composição feita para filtrar elementos interferentes, 

como os glóbulos vermelhos do sangue. Suas principais funções são permitir uma 

absorção uniforme da amostra e levá-la para a membrana conjugado. 

• Membrana Conjugado – Também feita de celulose, nesta parte está fixado o 

chamado conjugado, um composto formado por moléculas repórter (ouro coloidal) e 

pelos anticorpos. No momento em que a amostra de sangue chega, ela interage com o 

conjugado, e os antígenos presentes fixam-se e seguem adiante na membrana. 

• Membrana de Nitrocelulose e Linhas de Controle e Teste – Assim que a 

amostra chega às linhas, a solução marcada fixa-se nos anticorpos e a torna visível, no 

uso do ouro coloidal a linha fica na cor vermelha. A linha de teste reporta o resultado 

do teste e a linha de controle confirma que o fluxo está fluindo em direção à 

membrana de absorção. 

• Membrana de Absorção – Ela puxa a substância e, assim, permite o fluxo 

contínuo do material. Retém também o excedente da solução no final do teste. 

Segundo Herweg (2018, p. 17): 

 
Sua estrutura é baseada em tecnologias para detectar e/ou quantificar a presença ou 
ausência de determinada molécula – o analito – em uma amostra, e funcionam com 
base no movimento do líquido através de uma membrana de material polimérico, 
contendo reagentes desidratados, que são ativados, ou não, pela passagem da 
amostra líquida da tira. 
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Mello (2006) sintetiza a estrutura em sistemas microfluídicos6 confiáveis e robustos 

para medições rápidas e precisas em pequenas amostras e volumes, sem a necessidade de um 

operador especialista (YAGER et al., 2006). 

A Figura 9 abaixo demonstra um exemplo de teste rápido sorológico: 

 
 

Figura 9 – Teste rápido sorológico 

 
Fonte: Ernst et al. (2020, p. 4). 

 
 
Para a detecção de IgC/IgM anti-humano, realizando uma análise no formato 

sanduíche7. Na parte superior da fita, o vírus SARS-COV-2 IgC está presente e a proteína 

SARS-COV-2 no ouro coloidal8, o IgC anti-humano é imobilizado na nitrocelulose9 e a 

membrana pode ser formada. Um sinal visível onde o anti-IgC é capturado pode ser 

observado, bem como um visível sinal onde o anticorpo de controle é imobilizado para indicar 

fluxo fluido e liberação de conjugado bem-sucedidos. Na tira do meio, como na análise 

anterior, mas detectando o anti-SARS-COV-2 IgM em uma zona especialmente distinta. Na 

parte inferior, se o anticorpo não está presente ou está em concentrações muito baixas para 

produzir um sinal específico do analito, um sinal na linha de controle pode ser observado. 

Em comparação com os métodos convencionais baseados em medicina laboratorial, os 

testes rápidos têm grande potencial para melhorar o tratamento de doenças infecciosas, pois 

 
6 Microfluídico é o nome dado à tecnologia para fabricação de dispositivos microminiaturizados contendo canais 
e câmeras, para controlar o comportamento do fluxo de pequenos volumes de fluidos. 
7 Complexo Sanduíche é um formato de imunoensaios, onde o anticorpo é fixado na linha de teste, e uma mistura 
de analito de amostra e anticorpo marcado é aplicada na membrana do conjugado.   
8 Ouro Coloidal é o elemento que compõe a tira, é usado para fazer aproximadamente 94% das tiras de testes 
(CHUN, 2009). 
9 Nitrocelulose é um composto obtido basicamente da trinitração da celulose, seu aspecto assemelha-se muito ao 
algodão. 
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ajudam no diagnóstico precoce, permite o monitoramento e tratamentos oportunos. Em uma 

visão geral no aspecto do dispositivo, fabricado com base no intelecto da IA e IOT, é 

apresentado como desempenho futuro (KAUSHIK, 2019; MUJAWAR et al., 2020). 

 

2.4.1 Aprovação para Uso do TLR Sorológico na Detecção do Coronavírus no Brasil 

 
A ANVISA (BRASIL, 2020a) aprovou, no dia 28 de abril de 2020, a aplicação de 

“testes rápidos” para a pesquisa de anticorpos ou antígeno do novo coronavírus em farmácias 

e drogarias, em caráter temporário e excepcional, servindo para auxiliar o diagnóstico e 

diminuir as aglomerações em hospitais e rede de testagem. 

Nota da OMS: em necessidade de testagem em massa da população devido ao 

aumento da pandemia, às barreiras atuais à realização de RT-PCR e de acordo com a 

demanda, as empresas de reagentes diagnósticos passaram a desenvolver testes para detecção 

de anticorpos e antígenos ao vírus. 

As farmácias e drogarias que aderirem aos testes deverão adotar as diretrizes, 

protocolos e orientações estabelecidas pela ANVISA, como: os testes realizados devem ser 

interpretados por um profissional de saúde, deve-se utilizar kits de testes aprovados pela 

agência, o farmacêutico deve ser treinado para realização do procedimento, os resultados 

devem ser garantidos e possuir rastreabilidade e o ambiente onde os testes forem realizados 

deve ser distante da área comum da farmácia (BRASIL, 2020a). 

Segundo a ANVISA (BRASIL, 2020b), empreendedores de 10 empresas brasileiras 

apresentam soluções que podem combater a COVID-19 no país e reduzir os impactos do 

isolamento social. Elas foram escolhidas pela equipe técnica do Ministério da Saúde pelas 

tecnologias, métodos e soluções para testes, e entre elas está a empresa escolhida para o 

estudo do caso. 

Sorologia é um dos tipos de testes para o diagnóstico do coronavírus, ela fornece 

resposta imunológica do corpo em exposição ao vírus por meio dos anticorpos IgM e IgG a 

partir de uma amostra de sangue (CORRER, 2020). 

De acordo com a ANVISA, a imunoglobulina IgM indica infecção na fase ativa, ou 

seja, o indivíduo está infectado há pouco tempo, a imunoglobulina M é a primeira a ser 

produzida pelo organismo para combater a infecção; a fase IgG representa o contato anterior 

com o vírus, há pelo menos 3 semanas, possivelmente estando o indivíduo imunizado. 
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Figura 10 – Resposta imunológica esperada após o contato com o novo coronavírus e manifestação da doença 

 
Fonte: Correr (2020, n.p.). 

 
 

Segundo Correr (2020), os infectados pelo vírus têm a carga viral aumentada, mas o 

paciente permanece assintomático devido ao período de incubação. Passando o período de 

incubação, surgem sintomas como febre acima de 37,8 graus e tosse seca, podendo ocorrer 

complicações como pneumonia. É nesse momento que o organismo inicia a produção de 

anticorpos a fim de combater a infecção. Os anticorpos aumentados são o IgM e 

posteriormente o IgG. 

Correr (2020) informa que o paciente com sintomas suspeitos, com início há pelo 

menos 8 dias, tem uma boa acurácia. Ressaltando que o teste não confirma o diagnóstico, 

porém é indicado para triagem de pacientes e encaminhamento ao hospital em caso positivo, 

permitindo uma atenção primária para o rápido isolamento. 

O Quadro 4 a seguir resume a interpretação dos resultados dos testes rápidos e a 

tomada de decisão: 
 

 
Quadro 4 – Interpretação dos testes rápidos sorológicos 

Teste Resultado Interpretação Tomada de Decisão 

Sorológico IgM+ 
IgC+/- 

Caso ativo de COVID-19 
(contaminado naquele momento). 

Isolamento e ações de contenção por pelo menos 
2 semanas. Após o período, necessária a 

realização de um novo teste. 
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Sorológico IgM - 
IgC + 

Caso com infecção passada de 
COVID-19 (não contaminado 

naquele momento). 

Permissão para realizar atividades 
presencialmente, seguindo as orientações de 

higiene, uso de máscara e de evitar 
aglomerações. 

Sorológico IgM - 
IgC - 

Caso negativo da COVID-19 
(não contaminado naquele 

momento). 

Manter o distanciamento social até que medidas 
de flexibilização sejam tomadas em nível 

estadual. 

Fonte: Quadro adaptado da Fiocruz (2020). 
 

 
A possibilidade de fornecer rápidos diagnósticos, mesmo em regiões remotas, com 

recursos limitados ou serviços de saúde inexistentes, tornou-se viável devido à integração 

sinérgica do dispositivo com a comunicação sem fio, IA e a IOT (SIMSEK et al., 2016; 

WOO; LEE; PARK, 2018). 

 

2.5 Tecnologias Disruptivas 

 

A tecnologia foi explicada na seção 2.2, o termo disruptiva é uma tradução literal do 

inglês: disrupt, que significa “romper ou interromper o curso normal”. A tecnologia disruptiva 

foi intitulada pelo professor Clayton M. Christensen, da Harvard Business School. 

Os estudos de Bower e Christensen (1995) e Christensen (1997) disseminaram o 

conceito de tecnologia disruptiva pelo mercado, causando mudanças na forma como os 

pesquisadores e gestores abordavam as disputas tecnológicas, e suas respectivas ameaças e 

oportunidades. Aprimorando os estudos, Christensen e Raynor (2003) substituíram o termo 

tecnologia disruptiva por inovação disruptiva, isso porque um processo de disrupção no 

mercado não é causado diretamente pela tecnologia, mas sim pela maneira como ela é 

aplicada. A ideia também foi corroborada anteriormente por Chesbrough e Rosenbloom 

(2002), afirmando que a tecnologia em si tem pouco valor agregado, uma vez que o valor 

percebido vem quando se comercializa essa tecnologia em um modelo de negócio inovador 

(SCHIAVI; BEHR, 2018). 

 
Quadro 5 – Referencial teórico – definições de tecnologia e inovações disruptivas 

Definição Autor(es) 

“Tecnologia Disruptiva é um termo que descreve um produto, ou serviço com 
características disruptivas, essas provocam rompimentos com os padrões e 
modelos fundados no mercado.” 

Bower e Christensen 
(1995, p. 45-53)) 

“Um fenômeno geralmente a iniciar-se com maiores chances em empresas de 
pequeno porte, com baixa margem de lucro e pouca preocupação com uma 
estrutura organizacional já estabelecida.” 

Bower e Christensen 
(1995, p. 45-53) 
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“Tecnologias Disruptivas fornecem diferentes valores a partir das tecnologias 
tradicionais em uso, ou paradigmáticas correntes, e são inicialmente inferiores.” 

Christensen e Overdorf 
(2000, p. 65-76) 

“Inovações Disruptivas são aquelas que, diferentemente das formas tradicionais, 
trazem ou enfatizam atributos não explorados do produto ou serviço.” 

Charitou e Markides 
(2003, p. 55-63) 

“Inovação Disruptiva é um processo, produto ou conceito novo e radical.” Assink (2006, p. 215-
233) 

“Inovações Disruptivas baseiam-se na oferta de benefícios aos não usuários dos 
produtos já oferecidos no mercado, promovendo o aumento da conveniência 
para esses usuários, normalmente com custos mais baixos.” 

Lindsay e Hopkins 
(2010, p. 283-290) 

“Tecnologias Disruptivas são normalmente mais simples, desenvolvidas em 
arquiteturas menores, com agregação de valor e exploração para outras formas 
de aplicações." 

Yu e Hang (2011, p. 
401-410) 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Pela taxonomia de Christensen (1997), as tecnologias podem ser classificadas da 

seguinte forma:  

I. incremental; 

II. sustentadora (evolutiva); ou 

III. disruptiva. 

Nas classificações incremental ou sustentadora, trata-se de tecnologias voltadas para o 

desempenho de um produto estabelecido, não afetando de maneira significativa os mercados 

existentes devido a ser exclusiva ou inacessível. A tecnologia disruptiva apresenta no início 

um desempenho menor, simplicidade e conveniência, podendo desalojar a concorrência. 

Lembrando que não são as únicas existentes, alguns teóricos reclassificam essa taxonomia 

ampliando-se e flexibilizando o conceito (JUNIOR; GONÇALVES, 2018). 

Nem todas as tecnologias possuem um potencial perturbador no mercado. Sainio 

(2004), atento à questão, aborda a importância de identificar o potencial de disrupção de uma 

tecnologia para as organizações, evitando a aquisição de recursos com baixo impacto no 

mercado. Isso devido ao potencial disruptivo de uma tecnologia, pois por meio dela encontra-

se uma forma de interromper trajetórias estabelecidas, agitar o mercado e adquirir capacidade 

para eliminar empresas dominantes (CHRISTENSEN, 1997). 

Nesse contexto, tecnologia disruptiva caracteriza-se por ser uma tecnologia que altera 

os parâmetros da concorrência, com poder de eliminar uma tecnologia existente e dominante 

no mercado (DANNEELS, 2004), concebendo oportunidades de construção de novos 

produtos, serviços e processos (KASSICIEH et al., 2002; LUI; NGAI; LO, 2016). 
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Yu e Hang (2010) criaram o modelo proposto por Christensen (1997), ilustrado na 

Figura 11 abaixo, mostrando a trajetória das tecnologias disruptivas. 

 
Figura 11. O modelo de inovação disruptiva 

 
Fonte: Yu e Hang (2010, p. 437) apud Cristensen (1997). 

 

Eventualmente, aumenta-se o risco associado às tecnologias tradicionais em 

decorrência de melhorias realizadas. Neste momento, de maneiras diferentes, a inovação 

disruptiva entra no mercado, causa ruptura e interrompe o curso normal com redefinição da 

trajetória dos novos produtos e que não possuem o mesmo desempenho da tecnologia 

anterior. Porém, ao apresentarem novas características com menor custo, simplicidade e 

facilidade de uso, há uma primeira fase de conquista de consumidores menos exigentes. Como 

citado em Christensen (1997), tecnologias disruptivas podem apresentar baixo desempenho 

hoje, em relação ao que os usuários no mercado exigem, porém podem ter um desempenho 

totalmente competitivo naquele mesmo mercado amanhã. 

Por Christensen e Overdorf (2000), tecnologias disruptivas provêm diferentes valores 

a partir das tecnologias tradicionais em uso. Aos poucos, elas melhoram o desempenho e 

instituem revoluções quando essas trajetórias se cruzam. 

A evolução das tecnologias tem provocado significativas mudanças, abrindo novos 

mercados ou valorizando o baixo mercado. Concomitantemente, o poder transformador das 

novas tecnologias chega com uma proposição de valor diferente, modificando a percepção do 

papel que elas exercem, o caminho organizacional, as oportunidades de negócios e a 

velocidade dos desenvolvimentos (MARÔCCO et al., 2014). 

Para Estrela (2014, p. 34): 

 
[...] a capacidade de adaptação das organizações às mudanças ambientais é 
fundamental para assegurar a sua sobrevivência, dado que as organizações não 
existem no vácuo, estão inseridas num contexto e necessitam de informações sobre 
seus clientes, concorrentes, fornecedores, parceiros sobre o seu mercado de atuação, 
assim como sobre tecnologia, novos produtos e serviços, entre outros. 
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Segundo Andrade (2020), a inovação é essencial para ultrapassar as dificuldades e 

problemas causados por fatores externos: 

 
A inovação aliada à criatividade é a chave para todo e qualquer novo 
empreendimento ou iniciativa. Ambas são pontos de um processo que busca inserir 
algo novo ou solucionar um problema à vista. Segundo dados do mapeamento da 
Indústria Criativa no Brasil de 2019, produzido pela Firjan (Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro), em 2017, a economia criativa no país movimentou R$ 
171,5 bilhões, o que equivale a 2,61% de toda riqueza produzida em território 
nacional. (ANDRADE, 2020, p. 1). 

 
As atividades dos laboratórios serão altamente especializadas. O conhecimento de 

tecnologias disruptivas e a capacidade de entender a IA e IOT juntamente com o Big Data 

serão fatores críticos de sucesso (CAPPELLETTI; GOLATO, 2018). 

 

2.5.1 Inteligência Artificial 

 

Inteligência artificial (IA) não é uma tecnologia nova. A discussão sobre o tema 

começou em meados de 1920, que foi datado na década de 1950. No Quadro 6 a seguir, são 

apresentados alguns marcos dessa tecnologia. 

 
Quadro 6 – Marcos sobre inteligência artificial 

Ano Marcos 

1921 
O escritor tcheco Karel Capek criou a peça R.U.R que significa Rosumovi Univerzální Roboti  
(Robôs Universais de Rossum) e faz pessoas artificiais, chamadas de roboti (robôs), a partir de 
matéria orgânica sintética. 

1927 Foi lançado o filme Metrópolis, de autoria de Thea Von Harbou, um longa de ficção científica que 
envolve conflitos entre os mundos real e fictício pelo robô Maschinenmensch. 

1943 Warren McCulloch e Walter Pitts publicaram um artigo tratando de redes neurais, estrutura de 
raciocínio artificial que simularia nosso sistema nervoso. 

1950 
Claude Shannon escreveu um trabalho sobre como programar uma máquina para jogar xadrez. 
Alan Turing, com o artigo “Computing machinery and intelligency”, realiza o Teste de Turing, uma 
forma de avaliar se uma máquina se passa por humano, “O jogo da imitação". 

1952 Arthur Samuel desenvolveu um jogo de damas no primeiro computador científico da IBM. 

1953 Foi concebida por Marvin Minsky a Snarc, uma calculadora de operações matemáticas que 
simulava as ligações entre neurônios (sinapses). 
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1956 

Conferência de Verão no campus da Dartmouth College, NH, USA. Nasce a IA. Reuniram-se 
alguns dos citados, como Jonh McCarthy, Oliver Selfridge, Marvin Minsky, Trenchard More e Ray 
Solomonoff. Declaração: “Cada aspecto de aprendizado ou outra forma de inteligência pode ser 
descrita de forma tão precisa que uma máquina pode ser criada para simular isso”. 

1957 Rede neural artificial proposta por Frank Rosenblatt, conhecida como Perceptron, capaz de 
compreender o mundo exterior. 

1968 Stanley Kubrick produziu e dirigiu o filme de ficção científica A space odyssey, em que aborda 
elementos como evolução humana, existencialismo, tecnologia, IA e vida extraterrestre. 

1969 Shakey, o primeiro robô móvel capaz de raciocinar e ter suas próprias ações, foi criado no Instituto 
de Pesquisa de Stanford, nos EUA. 

1969 Foi desenvolvido o sistema Dendral, pela Universidade de Stanford, para desenvolver soluções 
capazes de encontrar as estruturas moleculares orgânicas. 

Fonte: Elaboração própria. 
 
A IA é um termo amplo com diversas abordagens, também denominada AI (do inglês 

artificial intelligence). Nath (2009) sumariza e dimensiona a AI em quatro linhas de 

pensamento: 

I. sistemas que pensam como seres humanos; 

II. sistemas que atuam como seres humanos; 

III. sistemas que pensam racionalmente; 

IV. sistemas que atuam racionalmente. 

Via de regra, as linhas de pensamento I e III referem-se ao processo de pensamento e 

raciocínio, enquanto as II e IV, ao comportamento (GOMES, 2010). 

 
Quadro 7 – Referencial teórico sobre inteligência artificial 

Definição Autor(es) 

“IA é o estudo das faculdades mentais através da utilização de modelos 
computacionais”. 

Charniak e 
McDermott (1985, p. 

53-78) 

“O novo e interessante esforço para fazer os computadores pensarem... 
máquinas com mentes, no sentido total e literal.” 

Haugeland (1985, p. 
349-353) 

“IA é o estudo das ideias que permitem aos computadores serem inteligentes.” Winston (1992, p. 7-14) 

“A Inteligência Computacional é o estudo do projeto de agentes inteligentes.” 
Poole, Mackworth e 

Goebel (1998, p. 146-
149) 

“Agentes inteligentes capazes de perceber seu meio ambiente e de realizar ações 
com a expectativa de selecionar uma ação, que maximize seu desempenho.” 

Russell e 
Norvig (2009, p. 1-31) 

“Desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de executar tarefas que 
requerem inteligência humana.” 

Schatsky, Muraskin e 
Gurumurthy (2014, p. 1-

13) 
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“A inteligência artificial pode ser compreendida como a ciência e engenharia de 
fazer máquinas inteligentes, programas de computador inteligentes.” 

McCarthy et al. (2006, 
p. 12-14) 

“A tomada de decisão é uma das principais áreas da inteligência artificial.” Mitchell (2015, p. 52-
75) 

“Inteligência Artificial pode ser entendida como o processo de fazer com que as 
máquinas, ou seja, os computadores realizem tarefas podendo auxiliar pessoas.” 

Rich e Knight (2016, p. 
3-14) 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 
A Association for the Advancement of Artificial Intelligence (2020), apontada como 

referência, dividiu as aplicações em novas subáreas, como: Pesquisa, Machine Learning, Data 

Mining e Big Data, Planejamento Automatizado, Representações de Conhecimento, 

Raciocínio (Probabilístico ou não), Processamento de Linguagem Natural, Robótica, Sistema 

de Agente e Multiagente e Aplicações. 

Por ser um tópico muito amplo, a Figura 12, na próxima página, demonstra o 

relacionamento da IA com outras áreas. 
 

 
Figura 12 – Áreas relacionadas com a inteligência artificial 

 
Fonte. Monard e Baranaukas (2000, p. 2). 

 
IA é conhecida como uma parte da TI que estuda regras para reproduzir 

comportamentos da atividade humana, mas com eficiência e rapidez dos computadores 

(FREITAS et al., 2020 apud SROKA; WOLNY, 2009). 

Essa tecnologia processa os dados por meio de algoritmos, que tendem a se 

aperfeiçoar pelo seu próprio funcionamento e propor hipóteses diagnósticas cada vez mais 

precisas e com elevados níveis de acurácia. 
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Ela propõe desenvolver sistemas que simulem a capacidade humana de percepção de 

um problema, em termos de medicina; a “Inteligência Artificial é o uso de computadores que, 

analisando um grande volume de dados e seguindo algoritmos definidos por especialistas na 

matéria, são capazes de propor soluções para problemas advindos da pandemia” (LOBO, 

2017, p. 187). 

 

2.5.1.1 Inteligência Artificial na Pandemia do Coronavírus 

 

Com o advento da COVID-19, vários esforços estão sendo realizados e várias 

tecnologias estão sendo adotadas; entre as tecnologias mais utilizadas, está a IA, usada como 

forma de diminuir a disseminação do vírus por meio das técnicas de algoritmos e aprendizado 

de máquina (MOTTA et al., 2020). 

Devido ao coronavírus ser uma doença relativamente nova, com um número limitado 

de dados naturais, o uso da ferramenta de modo incremental, coletando dados, caracteriza-se 

como aliado na luta contra o coronavírus (SANTOSH, 2020). 

Segundo Santosh (2020), a IA pode ser útil não apenas para identificar possíveis 

novidades da doença, mas como o vírus está se disseminando em cada região. 

O aumento na quantidade de casos e o custo iminente de computação permitiram que 

os algoritmos de aprendizado de máquina estabelecessem sua importância em aplicações 

químicas e de biossensor10 para prática de análises clínicas (CHING et al., 2018). 

O acoplamento da IA com biossensores está sendo muito usado em aplicações 

biomédicas, as tecnologias podem ser usadas no desenvolvimento de kits de testes rápidos 

para diagnósticos da doença independentemente da área afetada, seja com infraestrutura 

adequada ou remota, onde as instalações básicas não estão disponíveis (VAISHYA) et al., 

2018). 

O TLR é um processo rápido, barato e eficaz. Após a coleta da amostra do paciente, 

esse material é inserido numa cápsula de exame e colocado no dispositivo. A amostra é 

enviada via internet, onde ocorre a dupla verificação, pela IA própria da empresa A, chamada 

C4iO, e pelo profissional da saúde, para aumentar a confiabilidade e a aceleração do processo 

da emissão do laudo (HILAB, 2020b). 

 
10 Biossensor pode ser definido como dispositivo constituído de um elemento de reconhecimento biológico 
(anticorpos), com a propriedade de reconhecer e interagir com o analito de interesse (UFSC). 
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Sua média de acurácia está em 97%, os testes utilizam algoritmos para análise do 

plasma, possibilitando aos pesquisadores a descoberta de um padrão de moléculas 

característico em pacientes infectados (HILAB, 2020a). 

Na plataforma "Diagnóstico do Coronavírus", estão contemplados quatro bancos de 

dados distintos de sistemas de saúde, que, aliados à IA, podem aumentar a acurácia das 

informações e as medidas de prevenção (LOBO, 2017, 2018). 

Nas palavras de Thévenot et al. (2001), a elaboração de biossensores habilitados em 

IA é uma das formas mais promissoras de resolver problemas atuais, além de ter eficiência 

para monitoramento em tempo real. 

Por Kaushik et al. (2020), a combinação da IA com o SARS-COV-2 e biossensores 

permite gerenciar a performance dos diagnósticos da COVID-19 e saber quais dos locais 

estão sendo mais afetados, qual o número de casos positivos e negativos e decidir o plano de 

ação. 

Os resultados estão sendo úteis para reconhecer a pandemia, zonas mais afetadas, 

otimização de recursos e compreensão da emergência e decisão de diagnósticos oportunas 

(WANG; NG; BROOK, 2020). 

A IA abre um campo de análise para gestores, pesquisadores e tomadores de decisão, a 

tecnologia traz inúmeras oportunidades com suas funções, durante a pandemia, sendo um 

meio propulsor para fornecer feedbacks em termos de diagnósticos e prevenção da sociedade 

em geral (FERREIRA; PENA, 2020 apud MAKRIDAKIS, 2017). 

Ela desempenha um papel promissor na biomedicina, não apenas por causa do 

progresso contínuo, mas pela natureza complexa dos problemas biomédicos e da sua 

adequação para resolver tais problemas (RONG et al., 2020). 

 

2.5.2 Internet das Coisas 

 

Nas palavras de Santos et al. (2016), o termo internet das coisas vem do inglês internet 

of things (IOT), e apareceu do aperfeiçoamento de várias áreas como sistemas embarcados, 

microeletrônicos, comunicação e sensoriamento. Consiste em uma rede complexa de 

dispositivos inteligentes que trocam dados através da internet (SRINIVASAN et al., 2019). 

O nome é atribuído a Kevin Ashton, em 1999, numa conferência na Procter & Gamble 

em discurso sobre Radio Frequency Identification. A IOT é essencialmente composta por 

vários sensores instalados em diversos lugares como sistemas de saúde, cidades inteligentes, 
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carros, cadeiras, trilhos ferroviários. E desafios emergem nos aspectos de segurança, 

padronizações e regulamentações. 

 
Quadro 8 – Referencial teórico – internet das coisas 

Definição Autor(es) 

“A Internet das coisas é a rede de coisas físicas e aparelhos virtuais que se 
comunicam e interagem entre si.” 

Bandyopadhyay e 
Sen (2011, p. 49-69) 

“IOT não se estabelece apenas na utilização de dispositivos móveis, cloud 
computing e outras implementações das tecnologias de informação como 
hardware ou software e nos resultados obtidos através da sua interligação.” 

Miorandi et al. (2012, 
p. 1497-1516) 

“IOT pode ser vista como a combinação de várias tecnologias que viabilizam a 
integração dos objetos no ambiente físico ao mundo virtual.” 

Santos et al. (2016, p. 
5) 

“Os sensores obtêm os dados e usam a nuvem da internet como um meio de 
entrega de informações para o órgão relevante. Ou seja, são vários dispositivos 
que se comunicam uns com os outros.” 

Mohsin e Tariq 
(2018, p. 34439- 

34448) 

“É uma rede de dispositivos inteligentes que trocam dados através da internet.” Srinivasan et al. 
(2019, p. 154-158) 

“Conceitua em todo o tipo de aparelhos, das mais diversas áreas da sociedade, 
da indústria e tecnologia se conectam, partilham dados na Internet sem 
intervenção humana e em tempo real.” 

Oliveira, Pedrosa e 
Bernardino (2021, p. 

p. 330-343) 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Santos et al. (2016, p. 5-6) explicam o funcionamento da tecnologia: 

 
[...] através de uma identificação do objeto e do endereço IP, os sensores coletam 
informações onde o objeto se encontra e em seguida armazenam e encaminham os 
dados para a nuvem ou centros de armazenamento. A comunicação se dá através de 
objetos inteligentes e tecnologias como wifi e bluetooth. A computação, ou seja, a 
unidade de processamento é responsável por executar os algoritmos locais nos 
objetos inteligentes, nos serviços de identificação, agregação dos dados, 
colaboração, inteligência. 

 
Sumarizando, os dispositivos detectam o ambiente e enviam dados adquiridos para a 

nuvem da internet sem a necessidade de interação humana. Ela tornou-se parte integrante da 

era moderna de comunicação, onde temos bilhões de dispositivos conectados. (AL-GARADI 

et al., 2020). 

As conexões contínuas e a forte integração com outras tecnologias permitem que IOT 

seja uma das 5 tecnologias mais promissoras, que está mudando a forma de comunicação 

(HUSSAIN et al., 2020). 
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De acordo com a consultoria Gartner, em maio de 2020, há cerca de 21 bilhões de 

“coisas” conectadas, coletando dados e realizando vários tipos de tarefas. Um impacto 

disruptivo na indústria e na sociedade (CATHERWOOD et al., 2018). 

 
Figura 13 – Número de devices por segmento 

 
Fonte: Goasduff (2019). 

 

Santos et al. (2016) explicaram que o hype cycle (ciclo de interesse) de Gartner 

(RIVERA, 2015) previu que IOT levaria entre 5 e 10 anos para ser adotada pelo mercado. 

 
Figura 14 – Hype cycle for the internet of things, 2015 

 
Fonte: Rivera (2015). 
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Atualizando as informações de Santos et al. (2016), o hype cycle for the internet of 

things 2020, representado pela Figura 15, mostra o potencial e as promessas das inovações 

como coisas conectadas à internet, que têm gerado uma grande expectativa de seu uso como 

edge analytics trazendo feedback em tempo real e otimização dos processos de negócios, o 

uso de IOT em healthcare e a representação digital de um objeto físico, podendo diminuir 

despesas operacionais e estender a vida útil do objeto. 

O hype cycle 2020 demonstra 15 perfis de inovação no pico das expectativas e no 

"vale da desilusão" em 2020, sendo que essas tecnologias se movem durante o pico para o 

vale para definir melhores oportunidades e benefícios da IOT, reconhecendo a resistência 

cultural, padrões imaturos e outros desafios. 
 
 

Figura 15 – Hype cycle for the internet of things, 2020 

 
Fonte: Hippold (2020). 

 
A Juniper Research (2020), em março de 2020, informa que o número de conexões 

chegará a 83 bilhões em 2024, contra 35 bilhões em 2020, representando um crescimento de 

130%. 

O relatório anual IOT Signals 2020, da Microsoft e Hypothesis (2020), anuncia que 

cerca de 57% das empresas aumentaram o investimento no uso da IOT. Um estudo publicado 

pelo Business Insider afirma que, até 2022, esse mercado que, em inglês, está nomeado como 
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Internet of Medical Things ou IoMT deve movimentar mais de 158 milhões de dólares. Em 

2017, esse valor era de 41 bilhões (MEOLA, 2021). 

No Brasil, o estudo IOT Snapshot 2019, da consultoria Logicalis (2019), revela que 

35% das empresas brasileiras já possuem alguma iniciativa e que o nível de adoção em 

Projetos PoCs (prova de conceito), projeto-piloto ou iniciativas em produção chega a 19%. 

IOT tem potencial para desempenhar um papel de suma importância no combate do 

coronavírus, isso devido a sua ampla gama de aplicações, que são eficazes na segurança da 

saúde (QUOC-VIET et al., 2020). A nova era da digitalização cria um ambiente inteligente 

por meio de serviços inteligentes (IOT e smartphones) para imagens, sensores e diagnósticos 

(JAIN et al., 2021). 

 

2.5.2.1 Internet das Coisas na Pandemia do Coronavírus 

 

Devido à pandemia do coronavírus e à chegada de um mundo fundamentado em 

relações remotas, a tecnologia IOT eclodiu, elevando seu nível de maturidade e ganhando 

relevância. 

IOT é um avanço tecnológico que vem automatizando os processos de transferir dados 

através de uma rede sem fio e sem intervenção humana (JAIN et al., 2021). A tecnologia 

torna-se parte de várias organizações para projetar e desenvolver dispositivos para soluções 

mais fáceis e inteligentes, invadindo também o setor da saúde (AL-TURJMAN; NAWAZ; 

ULUSAR, 2020). Integrado com recursos sem fio por meio de Bluetooth, Wi-Fi e GPS, 

facilitou a proximidade dos profissionais de saúde e dos pacientes (CATHERWOOD et al., 

2018). 

Seu poder de trabalhar com uma grande quantidade de dados recebidos de sensores, 

com a redução do tempo de entrega das informações cruciais, pode ajudar na tomada de 

decisão rápida ou fornecer resposta oportuna durante a pandemia da COVID-19 (ZAHEER; 

JONES, 2020). 

Conectando a IOT com a medicina laboratorial e a pandemia do coronavírus, a 

tecnologia possui vários requisitos para minimizar o efeito da pandemia; existem diversas 

aplicações que podem garantir as orientações de segurança, fornecidas para os profissionais 

da saúde, como o distanciamento social por meio de conexões contínuas, automação e 

dispositivos inteligentes (HUSSAIN et al., 2020). 

Para melhor gestão clínica, faz-se necessário desenvolvimento de ferramentas 

apropriadas para diagnósticos adequados, rápidos, sensíveis e robustos (KOSACK; PAGE; 
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KLATSER, 2017). A demanda por testes rápidos está trazendo investimentos para a área, o 

que, por consequência, melhora o gerenciamento da saúde neste momento de pandemia (LIU; 

KUO; SHIH, 2020). Na Figura 16, são demonstrados os dispositivos usados para realização 

de testes rápidos.  

 
Figura 16 – Tipos de testes rápidos 

 
Fonte: Adaptado de Jain et al. (2021). 

 

A empresa A e sua parceria com grandes farmacêuticas, como a Farmácia Pague 

Menos, Instituto Butantan e outras instituições, como a Petrobrás (São Mateus do Sul), está 

realizando o teste lateral Flow sanguíneo na população brasileira, os resultados são 

disponibilizados via plataforma web ou WhatsApp para os pacientes em 15 minutos (HILAB, 

2020b; INSTITUTO BUTANTAN, 2020a; PAGUE MENOS, 2020). 

Essas ações estão sendo possíveis devido às tecnologias disruptivas IA e IOT, que 

permitem que os exames sejam realizados por um equipamento que fica fora do laboratório 

clínico. Demonstrado na Figura 17, a Empresa A trabalha com dispositivos conectados à 

internet, que compartilham informações com todos os outros dispositivos, seja celular ou 

computador. É por meio da IOT que todos os dados captados da amostra são transferidos para 

o servidor próprio na nuvem (PECHARKI, 2021). 
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Figura 17– Parte do processo TLR da empresa 

 
Fonte: Pecharki (2021). 

 

Como todo o sistema funciona conectado à internet, isso permite a atualização em 

tempo real. Identificando e permitindo o isolamento dos indivíduos que estão infectados, 

segundo a OMS, o rastreamento de contatos faz parte de uma estratégia abrangente 

juntamente com a identificação, isolamento, testagem e tratamento fundamental (PECHARKI, 

2021). 

 

2.6 Intenção de Uso, Adoção e Continuidade de Uso de Tecnologia 

 

O rápido crescimento de investimento em TI pelas organizações, em todo o mundo, 

tornou a aceitação do usuário cada vez mais critica em sua implementação e questões de 

gestão. A literatura sugere que a aceitação do usuário é um fator crítico de sucesso para a 

adoção de TI, e pode ser explicado por meio de alguns fatores, como a característica do 

indivíduo, características da tecnologia e características do contexto organizacional (HU et al., 

1999).   

As iniciativas de inovação no setor da medicina laboratorial são vistas como uma 

solução para lidar com a demanda, e o desenvolvimento de alta tecnologia na área para a 

prestação de serviços está fornecendo qualidade (SHIPALANA, 2020). 

A decisão tomada pela ANVISA, de liberar os testes laboratoriais remotos em 

farmácias e drogarias, acarretou alterações estruturais nos processos, no conjunto de ideias e 

na prática dos profissionais de saúde, caracterizando uma inovação. 
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 A adoção de uma inovação provém diretamente do modo como ela é demonstrada a 

seus futuros adotantes, podendo ser aceita ou rejeitada (ROGERS, 2003). Dessa forma, 

buscou-se analisar a aceitação e adoção do TLR com os profissionais de saúde. 

Os constructos considerados neste estudo foram definidos por McLean (2018) e são 

derivados do Modelo de Aceitação de Tecnologia (Technology Acceptance Model – TAM) 

(DAVIS, 1989), concebido especificamente para lidar com a adoção e aceitação de 

tecnologia, e foi construído em torno de dois conceitos principais: a) a atitude de uso 

percebida; e b) a percepção de facilidade de uso. A Teoria Ação Racional (Theory of 

Reasoned Action – TRA) foi criada para estudar o comportamento do consumidor. De acordo 

com essa teoria, a intenção de manifestar um comportamento pode ser explicada a partir da 

atitude em relação ao comportamento e das normas subjetivas. A atitude em relação ao 

comportamento é definida como os sentimentos, quer sejam positivos ou negativos, de um 

indivíduo em relação à adoção de um comportamento-alvo (FISHBEIN; AJZEN, 1975). E a 

Teoria do Comportamento Planejado (Theory of Planned Behavior – TPB), proposta por 

Ajzen (1985) como uma extensão da teoria da ação racional, para situações em que os 

indivíduos não têm controle sobre seus comportamentos, percebendo que há barreiras internas 

ou externas à adoção de um comportamento-alvo, em resumo, reflete a facilidade ou 

dificuldade de se adotar um determinado comportamento (AJZEN, 1985). Para Taylor e Todd 

(1995), o objetivo principal é avaliar o valor da tecnologia da informação para uma 

organização, bem como os determinantes da sua adoção, ou seja, entender o uso de novas TIs.   

Como resultado, foi possível averiguar a utilidade percebida (UPE), satisfação (SAT), 

facilidade de uso (FUP), conveniência (CON), atitude (ATT) e intenção de uso (ITU). 

 

2.6.1 Utilidade Percebida (UPE) 

 

Definida por Davis (1986), a UPE demonstra o grau em que um usuário acredita que o 

uso de um sistema específico melhorará as suas atividades. Na mesma pesquisa, Davis (1986) 

defende que a correlação entre a ITU e utilidade é maior que a correlação entre ITU e FUP 

percebida.  

Posto que o seu uso tenha se iniciado há mais de três décadas, a UPE continua sendo 

citada como um dos mais importantes constructos em pesquisas de adoção de tecnologia 

(KIM et al., 2013). Dessa forma, esta pesquisa segue no entendimento da influência que a 

UPE possui sobre a ITU do dispositivo TLR. 
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2.6.2 Satisfação (SAT) 

 

A SAT está relacionada com a motivação intrínseca do usuário, que está por trás da 

ação de usar e adotar uma tecnologia.  

Rose et al. (2012) declaram que a SAT está direta e indiretamente ligada à intenção do 

usuário de se tornar um consumidor recorrente, considerando o quão agradável é a utilização 

de um sistema, independentemente das consequências ou desempenho resultante do seu uso 

(VENKATESH; THONG; XU, 2012). Levando em consideração o contexto pandêmico e a 

forma como o dispositivo foi inserido, faz-se importante investigar se a SAT do usuário 

também influenciará a ITU do TLR.    

 

2.6.3 Facilidade de Uso (FUP) 

 

Davis (1986) propõe que a FUP percebida é o grau em que um usuário considera que a 

utilização de um sistema/dispositivo será sem dificuldade. A FUP percebida tem sido 

correlacionada com o uso da tecnologia para pesquisar a avaliação do usuário acerca do 

esforço necessário para o uso progressivo das aplicações, de modo que a percepção da FUP 

do usuário sofre alterações conforme este utiliza a tecnologia e obtém mais experiências 

(VENKATESH, 2000).  

Nesse âmbito, Venkatesh (2000) informa que pesquisas anteriores em psicologia e em 

sistemas de informação foram bem-sucedidas em estabelecer a importância da experiência 

comportamental na formação de crenças como a FUP percebida (DAVIS; BAGOZZI; 

WARSHAW, 1989; DOLL; AJZEN, 1992; FAZIO; ZANNA, 1978a, 1978b, 1981; 

VENKATESH; DAVIS, 1996).  

Deseja-se avaliar a percepção de esforço, a ATT e a ITU do usuário em usar o 

dispositivo de teste rápido. 

 

2.6.4 Conveniência (CON) 

 

Algumas pesquisas estudaram a CON e a influência no uso e na adoção de tecnologia 

(ANDREWS et al., 2016; JIANG; YANG; JUN, 2013; SHANKAR et al., 2016; WANG; 

MALTHOUSE; KRISHNAMURTHI, 2015; WANG et al., 2015; YANG, 2013). A CON do 

indivíduo é regularmente descrita como uma das variáveis mais importantes para determinar a 

ITU de dispositivos on-line (JIANG; YANG; JUN, 2013). 
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A possibilidade de acessar plataformas on-line de qualquer lugar pelos dispositivos 

móveis com acesso à internet tem se tornado indispensável para a vida moderna (KIM; LIN; 

SUNG, 2013). Podemos dizer que os dispositivos móveis trouxeram CON para os usuários, 

uma vez que se pode enviar as informações para os laboratórios em tempo real, realizar 

manutenções e calibrações sem precisar estar fisicamente presente (OZTURK et al., 2016). 

Pretende-se, assim, avaliar a CON percebida pelo usuário, e se ela é positiva sobre o teste 

rápido. 

 

2.6.5 Atitude (ATT) em Relação ao Dispositivo TLR  

 

Fishbein e Ajzen (1975), ao criarem a TRA, estudaram as ações dos consumidores. 

Posteriormente, Ajzen (1991) determinou a seguinte definição para ATT em relação ao 

comportamento: “[...] sentimentos positivos ou negativos derivados da atividade (afeto 

avaliativo)” (AJZEN, 1991, p. 201, tradução livre). Nesse âmbito, a ATT é a disposição do 

usuário em responder de maneira positiva ou negativa a um produto ou serviço (AJZEN, 

1985).     

De acordo com essa teoria, a intenção de manifestar um comportamento pode ser 

explicada baseada na ATT em relação ao comportamento e às normas subjetivas. Segundo a 

TRA, quanto mais positivas forem as ATTs em relação a um comportamento, maior a 

probabilidade de um indivíduo vir a adotar a tecnologia (FISHBEIN; AJZEN, 1975). 

 

2.6.6 Intenção de Uso (ITU) 

 

A TPB tem sido amplamente utilizada para entender a compreensão de 

comportamentos como aceitação e uso de tecnologias de computadores e sistemas de 

informação (AJZEN, 1991).  

O modelo, após recomendações de inclusão de variáveis externas, tem sido 

modificado para avaliar a intenção de uso de diversas tecnologias, em diferentes contextos 

(DAVIS; BAGOZZI; WARSHAW, 1989).  

Davis, Bagozzi e Warshaw (1989) concordam que os constructos FUP e utilidade, 

somados a diversos outros introduzidos no modelo, são considerados importantes para prever 

a aceitação das tecnologias por um indivíduo, visto que os estudos empíricos de Ajzen (1991) 

a respeito dos fatores de impacto no comportamento humano resultaram no modelo TPB, que 

relaciona os constructos controle do comportamento percebido, normas subjetivas e a ATT 
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comportamental, assim como associa cada um desses individualmente à intenção de adotar 

uma tecnologia. 

Considerando esses estudos, TRA e TPB, a ATT como um comportamento (positivo 

ou negativo) do usuário em relação ao teste rápido, propõe-se, assim, que existe uma relação 

positiva na ATT e na intenção de uso. 

 

2.7 Relação entre Tecnologias Disruptivas e Medicina Laboratorial 

 

A tecnologia disruptiva está no mercado proporcionando o surgimento de novos 

produtos e serviços, a fim de causar ruptura dos padrões estabelecidos que já vêm ocorrendo 

por muito tempo. Aplicada à medicina laboratorial, tem revolucionado os processos de 

diagnóstico como a realização de exames, procedimentos e resultados, tornando-os mais 

simples, rápidos e menos invasivo. 

Christensen, Grossman e Hwang (2016) abordam a inovação disruptiva como o 

caminho que leva indústrias para uma direção nova, trazendo novos modelos de negócios, 

novas tecnologias e valores. 

O setor da saúde tem experimentado essa nova direção, uma série de inovações 

destinadas a melhorar as expectativas e a qualidade de vida, o diagnóstico e as opções de 

tratamento, como também a eficiência dos sistemas. A TI tem desempenhado um papel vital 

na inovação dos sistemas de saúde (OMACHONU; EINSPRUCH, 2010).  

As inovações tecnológicas melhoraram substancialmente a produtividade dos 

laboratórios clínicos. Os avanços da TI e da internet vêm permitindo uma comunicação 

eficiente ente laboratórios e pacientes (BOSSUYT; VERWEIRE; BLANCKAERT, 2007). 

Como a prática da patologia e da medicina laboratorial está evoluindo rapidamente, os 

médicos diretores devem constantemente apresentar novos testes e serviços para continuar a 

fornecer resultados consistentes e confiáveis para os exames existentes (HERNANDEZ et al., 

2010). 

Friedman (2001, p. 1530) afirma que “a geração de informações deve ser considerada 

como o começo – não o fim – da responsabilidade profissional dos profissionais do 

laboratório”. Informação avançada, gestão de dados de diagnóstico, informática de patologia 

tornam-se uma competência central do laboratório profissionais (SMITH et al., 2006). 

Com o uso de tecnologias inovadoras, os resultados de saúde oferecem maiores 

valores, elementos essenciais para alavancar dados e análises, garantindo boas decisões, 
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ganhando profunda compreensão do paciente para envolvê-lo no suporte certo e tratamento no 

momento certo (BAYES; SMITH, 2017). 

Os dispositivos, IOT e a IA estão facilitando uma gestão mais econômica dos 

pacientes com a capacidade de analisar o efeito dos tratamentos, realizar o monitoramento e o 

acompanhamento em grandes populações. 

Conforme Hernandez et al. (2010), as inovações em laboratórios estão frequentemente 

sendo introduzidas, e o número de fornecedores comerciais de kits e reagentes aumenta 

anualmente. Isso devido a algumas das muitas inovações que mudaram a prática de medicina 

laboratorial, como POCT e telepatologia. 

A IOT fornece a conectividade do objeto físico, como a internet, e as informações 

podem ser enviadas ou recebidas. Ela inter-relaciona todas as tecnologias computacionais, 

mecânicas e digitais para transferir os dados sem qualquer intervenção humana, monitorando 

a saúde na pandemia da COVID-19, onde muitas pessoas estão morrendo devido a atos 

impróprios e informações incorretas sobre a saúde. Essa tecnologia pode notificar a tempo os 

problemas relacionados à saúde por meio de uso de sensores (JAVAID; KHAN, 2021).   

Conforme Javaid e Khan (2021), os sensores são usados para detectar e capturar as 

informações sobre a saúde/doença do paciente e receber os dados necessários. Nesse 

momento, todos os objetos físicos são conectados à internet, e os dispositivos exibem 

monitoramento contínuo do processo. IOT tem uma excelente capacidade de criar resultados 

de alta qualidade com ajuda das tecnologias inovadoras. 

A IA tem se desenvolvido rapidamente nos últimos anos, em termos de algoritmos de 

software, implementação de hardware e aplicativos em um grande número de áreas (RONG 

et al., 2020). Ela tem uso inexplorado como uma ferramenta poderosa na pesquisa biomédica 

e atividades de inovação, como biossensores e sistema de POCT prevendo doenças e taxas de 

sobrevivência (VAISHYA et al., 2018). 

Conforme Goyen (2020), a IA permite que todos os envolvidos no ecossistema da 

saúde – médicos, enfermeiros, administradores e pacientes – se beneficiem de maior 

eficiência e melhores diagnósticos. Ela estende e aumenta as capacidades profissionais e 

fornece a base para resultados melhores e mais econômicos.  

Crucialmente, é uma tecnologia que permite uma abordagem mais personalizada ao 

atendimento do paciente, com foco nos resultados, em vez de apenas eficiência do sistema. 

Em vez de eliminar o elemento humano do sistema, a IA permite que esses indivíduos tomem 

decisões mais inteligentes e com menos erros (GOYEN, 2020). 



 

 

57 

Halpern (s.d., n.p.) diz que as tecnologias disruptivas levarão a medicina para o futuro, 

em hospitais e clínicas. “Uso de redes em nuvem, de inteligência artificial, nano robótica e de 

tecnologia aplicada em vestimentas vieram para confirmar que a nova medicina será 

disruptiva.”  

Para o futurólogo Ray Hammond, entre os seis fatores de mudança que moldarão o 

mundo em 2030, estão: o desenvolvimento exponencial da tecnologia e o modelo de 

prevenção-extensão na medicina (HAMMOND, 2008). 

Estima-se que a informação biomédica disponível dobrará nos próximos anos. Isso 

representa um desafio para a gestão; será bom introduzir no contexto os conceitos 4Ps, 

baseado no uso adequado de tecnologias, que é uma forma de atender às necessidades dos 

cidadãos a partir dos serviços de saúde (LAGE, 2015). 

A relação entre a tecnologia disruptiva e a medicina laboratorial é a possibilidade de 

criar um modelo centrado no paciente, com personalização em escala; o paciente participa 

diretamente de sua recuperação e recebe atendimento médico focado em suas necessidades e 

preferências individuais com todas as informações sobre a sua doença (CHAWLA; DAVIS, 

2013; HERRERA; SACASAS, 2010). 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como estudo de caso único, com abordagem 

qualitativa do tipo exploratório, que é pertinente para os casos em que se pretende focar a 

qualidade e profundidade dos dados coletados e evitar a restrição das teorias existentes 

(COLLIS; HUSSEY, 2013). Optou-se pela metodologia de estudo de caso devido ao formato 

da questão de pesquisa (YIN, 2017). 

A escolha do estudo de caso é usada quando se colocam questões do tipo “como” e 

“por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se 

encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real (YIN, 

2015). 

Em conformidade com Yin (2017), a exploração de um fenômeno único e relacionado 

a um negócio particular é listada como fator favorável ao uso de estudos de caso único. 

Os estudos de casos devem estar apoiados em múltiplas fontes de evidências 

secundárias e primárias. A análise e a combinação dos dados obtidos das diversas fontes – 

triangulação – evitam distorções, sobretudo as decorrentes de viés dos informantes, e 

produzem resultados mais estáveis e confiáveis (YIN, 2015). 

A classificação de pesquisa é exploratória e qualitativa. O método de pesquisa de 

abordagem qualitativa foi desenvolvido nas ciências sociais porque permitem ao pesquisador 

estudar fenômenos sociais e culturais (MYERS, 1997). E exploratória, devido a utilizar a 

literatura existente para conhecer e entender como a introdução das tecnologias disrutptivas 

vem ajudando no desfecho da pandemia, nas aspirações da sociedade e organizações e o valor 

que elas agregam e geram no setor da medicina laboratorial. 

 

Em concordância com Minayo (2001, p. 21-22): 

 
[...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, 
nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou 
seja, ele trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis. 
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3.2 Seleção do Caso 

 

O caso selecionado para estudo foi o de uma empresa brasileira que vem crescendo e 

afirmando parcerias com grandes órgãos como Governo Federal, Governo Estadual, 

Ministérios da Saúde e da Defesa, prefeituras e demais instituições em apoio e disponibilidade 

de testes em massa, tendo conhecimento das áreas mais infectadas pelos vírus, número de 

casos e ampliação ao acesso a saúde na pandemia do coronavírus. 

A empresa é sediada em Curitiba, composta por 300 colaboradores, atuando há 17 

anos no mercado como um laboratório de análises clínicas que usa a metodologia in house11, 

desenvolvida e validada pelo próprio laboratório de acordo com a RDC n. 302/2005. Em 

2016, a Positivo Tecnologia adquiriu ações da empresa, o que possibilitou o contínuo trabalho 

em novos projetos, disponibilizando acesso à saúde por meio de dispositivo, conforme a 

Figura 18, que se conecta por meio da internet com seu laboratório clínico para realização da 

análise da amostra e emissão do laudo em apenas 15 minutos. Foi uma das 10 primeiras 

empresas a ser aprovada pela ANVISA para disponibilizar os testes rápidos sorológicos para 

farmácias, drogarias e laboratórios; a empresa oferece seus serviços 24 horas para farmácias, 

clínicas e demais estabelecimentos. 

 
Figura 18. Dispositivo sorológico para diagnóstico do coronavírus 

 
Fonte: Hilab (2020c). 

 
11 Validação interna de todos os exames antes de disponibilizar para o mercado. 
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Em dezembro de 2019, o responsável médico infectologista e epidemiologista da 

empresa, junto com a sua equipe, elaborou um relatório para prever as novas epidemias nas 

regiões do Brasil e suas sazonalidades para projeções e planejamentos internos; nessa lista, 

constava o vírus respiratório da China (mas sem a esfera e devidas proporções em que está 

acontecendo até o presente momento), duas arboviroses12 que lembravam a dengue e o Zica 

vírus na região da Amazônia e regiões mais afastadas; e na cidade a probabilidade era o 

Chikungunya. Em análise mais profunda, eles acharam que a maior probabilidade de se 

materializar seria o vírus respiratório da China, numa vertente bem menor, como uma gripe 

(H1N1) e também com base nos últimos vírus respiratórios, como o SARS-Cov2 e Síndrome 

Respiratória do Oriente Médio (MERS).  

A equipe começou a trabalhar e desenvolver a tecnologia em dezembro de 2019, por 

falta de amostras reais aqui no Brasil. As amostras vieram dos laboratórios clínicos parceiros 

localizados na China, EUA e Europa, onde eram digitalizados a reação química e o envio pela 

internet. O relatório pronto e validado foi entregue ao mercado no dia 13 de março de 2020, 

juntamente com a prontidão do dispositivo para realização do teste sorológico em massa. 

A partir de abril de 2021, começou a adoção dos testes rápidos pelas instituições, 

exemplos apresentados no Quadro 9 abaixo.  

 
 

Quadro 9 – Adoção dos testes rápidos pelas instituições 
Segmentos – Projetos Instituições 

Clínicas - Atendimento interno Davita Paulista/Aira 

Clube de Futebol - Exames de triagem Athletico Paranaense 
Empresas - Retomada dos funcionários ao trabalho presencial / 

Exames de triagem 
GNSYS/Petrobrás (São Mateus do 

Sul) 
Eventos – Realização do Evento de forma presencial Viasoft Connect OnLine 

Farmácia - Drive-thru Rede Nissei 

Farmácias e drogarias - Atendimento interno 
Pague Menos/Rede Panvel/ 

Rede Promofarma/Rede Cruzeiro e 
outras  

Governo Federal e Ministérios da Defesa, Saúde, Minas e Energia - 
Testagem em comunidades indígenas Comunidade Kayapó 

Governo de São Paulo - Testagem da população do Estado de SP Governo de SP em parceira com o 
Instituto Butantan 

Instituição de Ensino - Retomada dos funcionários ao trabalho 
presencial Escola Fruto do Saber 

Laboratório Clínico - Atendimento interno Rede São João 

 
12 Vírus transmitidos pela picada de artrópodes.  
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Prefeitura - Projeto Favela Sem Corona Prefeitura do Rio de Janeiro 

Prefeitura - Testagem da população Prefeitura de Serrana 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Tais atuações durante o desfecho da pandemia do coronavírus torna-se importante para 

estudar e relatar a contribuição da empresa para a saúde no Brasil, com o mapeamento e 

rastreamento epidemiológico, por meio de tecnologias disruptivas que suportam e alimentam 

o banco de dados com atualizações em tempo real que mostra a geolocalização, números de 

exames, porcentagem de pacientes positivos e negativos para o exame sorológico no combate 

da COVID-19. 

 

3.3 Coleta de Dados 

 

Decidiu-se por seguir as orientações de Yin (2015) em relação ao protocolo de coleta 

de dados a fim de mitigar suspeitas de conclusões equivocadas que envolvem estudos de caso. 

Yin (2015, p. 88) afirma que “[...] o protocolo é uma maneira importante de aumentar a 

confiabilidade da pesquisa de estudo de caso e se destina a orientar o pesquisador na 

realização da coleta de dados de um caso único [...]”. 

 
Quadro 10 – Protocolo de coleta de dados 

Fases Descrição do Processo 

Pré-entrevista 
Organização e planejamento do público-alvo a ser entrevistado. 
Preparação de documentos e formatos. 
Análise de como elaborar perguntas para as entrevistas. 

Elaboração da 
entrevista 

Identificação da questão de pesquisa. 
Revisão/Validação das perguntas com uma profissional da saúde. 
Envio da carta de apresentação. 
Definição do dia, horário da entrevista e forma de encontro. 
Preparação e envio do convite via Zoom para o entrevistado ou por telefone. 

Realização da 
entrevista 

Apresentação do entrevistador. 
Explicação do objetivo da entrevista. 
Solicitação do consentimento da gravação da entrevista. 
Informação sobre o compromisso de confiabilidade. 
Realização da entrevista. 

Relatório da entrevista Transcrição da entrevista no seu estado original. 
Revisão da entrevista em categoria para análise dos conteúdos. 

Fonte: Elaboração própria. 
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No estudo de caso, o uso de múltiplas fontes de dados é vantajoso para alicerçar uma 

pesquisa completa (LUNE; BERG, 2016). O processo é conhecido como triangulação, e para 

esse processo faz-se o uso de variadas fontes e técnicas de coleta de dados, permitindo, assim, 

incluir diferentes interpretações na análise de dados e aumentar a validade e a confiabilidade 

da pesquisa (CRESWELL; CRESWELL, 2017; SHANKS; BEKMAMEDOVA, 2017).  

Corroborando com Yin (2017), a triangulação, com o uso de múltiplas fontes de 

evidências, é especialmente recomendada na condução de estudos de casos. Nesse sentido, 

conforme a Figura 19, foram escolhidas as seguintes técnicas para a coleta de dados deste 

estudo de caso: entrevistas semiestruturadas, questionário autoadministrado on-line, do tipo 

survey, observação e análise documental.  

As entrevistas semiestruturadas foram aplicadas para coletas de dados, a fim de 

responder à questão de pesquisa: Como as tecnologias disruptivas, inteligência artificial e 

internet das coisas estão apoiando os desafios do combate ao coronavírus? As demais técnicas 

foram empregadas no sentido de explorar mais o contexto e obter a validação de resultados. 

Os convites para participar da pesquisa foram enviados através de e-mails pessoais ou 

via WhatsApp para os executivos. 

 
Figura 19. Etapas, técnicas e objetivos da coleta de dados 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
A análise documental é uma das técnicas utilizada na pesquisa qualitativa, de caráter 

exploratório (COOPER; SCHINDLER, 2013). Foram avaliados artigos disponibilizados sobre 



 

 

63 

a empresa e suas parceiras, entrevistas concedidas a vários segmentos como journals, revistas 

e demais meios de comunicação pelo CEO da empresa e publicações oficiais. 

 A técnica observação possibilita um entendimento mais completo sobre as situações, 

levando em conta a limitação do que pode ser capturado a partir da fala dos entrevistados, da 

resposta a questionários ou análise documental (PATTON, 2014). Neste estudo, a análise 

documental e a observação possibilitaram o começo do trabalho com dados atuais; o contexto 

era: início da pandemia, urgência em obter soluções para tratar a população e combater a 

disseminação do vírus.  

Visando conhecer a trajetória da empresa e todo os seus processos, foram aplicadas 

entrevistas com a Empresa A; durante essas entrevistas, foram sugeridas conversas e coleta de 

dados de suporte com outras empresas, e, para isso, foram entrevistadas as Empresas B, C e 

D.  

No início da pandemia, durante os sete primeiros meses de 2020, foi usada a técnica 

de observação na Empresa B, assistindo aos primeiros projetos que estavam sendo executados 

em parceria com a Empresa A, presenciando momentos de ânsias e preocupações, desenhos 

de projetos, busca por conhecimentos de tecnologias, infraestrutura, profissionais da saúde e 

voluntários para rastrear e combater o coronavírus no Estado de São Paulo. 

Apesar de o estudo de caso envolver coleta de dados qualitativos, dados quantitativos 

também podem ser utilizados, sendo importantes para destacar características de organizações 

e entrevistados (SHANKS; BEKMAMEDOVA, 2017). A abordagem qualitativa exploratória 

ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas e individuais; os roteiros foram diferentes 

para cada entrevistado, essa ideia foi para trazer o olhar de cada executivo sobre os testes 

rápidos sorológicos, e também pelo tipo de contribuição que cada executivo pode oferecer 

para a pesquisa. Os roteiros estão nos Apêndices de A a E. 
Quadro 11 – Relação de entrevistados 

Entrevistado Empresa Segmento Nível de Atuação 

EA Empresa A Indústria Farmacêutica Coordenador 

EB Empresa A Indústria Farmacêutica Farmacêutica/Customer Success 

EC Empresa B Indústria Farmacêutica Gerente 

ED Empresa C Instituição de Ensino Diretora 

EE Empresa D Laboratório Clínico Biomédica 

Fonte: Elaboração própria. 
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Conforme o roteiro proposto nos Apêndice A e B com os executivos da Empresa A, o 

objetivo é conhecer a organização, seus processos, responder à questão da pesquisa proposta, 

explorar a visão dos profissionais acerca das oportunidades tecnológicas, aprovação da 

regulamentação da ANVISA, desafios e impactos neste momento de pandemia.  

No Apêndice C, o roteiro da entrevista é com uma das parceiras da Empresa A, a 

Empresa B, com o executivo que participa na coordenação dos insumos, distribuição e 

deslocamento dos testes nos projetos no Estado de São Paulo, e pode contribuir com os 

benefícios e desafios captados pelo uso do teste rápido internamente e na população.  

No Apêndice D, o roteiro da entrevista é com uma instituição de ensino, Empresa C, 

que utilizou o teste rápido em seus colaboradores para seguir os protocolos do Estado de São 

Paulo, sendo realizadas as testagens antes do retorno as aulas, e pôde contribuir com os 

impactos da pandemia, benefícios e aceitação dos testes rápidos na instituição.  

Por fim, no Apêndice E, o roteiro da entrevista é com uma cliente da Empresa A, 

Empresa D, que utiliza os testes rápidos e pôde contribuir com seus anos de experiência sobre 

os processos tradicionais, como está sendo usar o TLR neste momento, a inserção da 

tecnologia na medicina laboratorial, expectativas e desafios da pandemia. 

Essas entrevistas são indicadas para casos em que se pretende focar a qualidade e 

profundidade do caso. De acordo com Williamson (2017), a escolha pelas entrevistas 

semiestruturadas justifica-se pela flexibilidade da técnica, possibilitando a captura em 

profundidade do ponto de vista dos participantes no mesmo instante em que se garante a 

essência da pesquisa.  

Conforme Yin (2015), para a formulação de boas questões, faz-se necessário entender 

que a pesquisa é sobre questões, não necessariamente sobre respostas, nas quais algumas 

respostas podem levar à formulação de uma nova questão. Para Manzini (2004), a entrevista 

semiestruturada está fundada sobre os questionamentos básicos, sustentados em teorias e 

hipóteses, por meio dos quais se elabora um roteiro com as perguntas principais, que serão 

acrescidas por outras questões inerentes ao momento da entrevista, e poderão emergir 

informações livres não envolvidas em um padrão predefinido. 

O roteiro da entrevista foi dividido em categorias de análises. De acordo com Laville e 

Dionne (1999), o critério de dividir o roteiro em categorias de análises permite ao 

entrevistador organizar as informações, compreender o conteúdo em unidades de análises que 

são relatadas em palavras, frases, expressões, e eles vão se relacionando, representando 

sentido e valor. O Quadro 12 apresenta as categorias de análises definidas: 
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Quadro 12 – Categorias de análises dos casos 
No da  

Categoria Categoria da Análise 

1 Desafios da pandemia na medicina laboratorial. 

2 Benefícios do Teste Laboratorial Remoto (TLR) no combate do coronavírus. 

3 Confiabilidade e aceitação do teste rápido sorológico. 

4 Desafios e valor trazido pelas tecnologias disruptivas na pandemia do coronavírus. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A segunda teve uma abordagem quantitativa, por meio de entrevistas por questionário 

de autopreenchimento on-line, do tipo survey (Apêndice F), por meio do qual os entrevistados 

responderam às questões fechadas e específicas e em formato de escala Likert com cinco 

pontos. Formato ideal para pesquisas em que se busca estabelecer a relação das variáveis 

estudadas por meio da definição de hipótese (CRESWELL, 2007). A definição da escolha 

pela abordagem híbrida, qualitativa e quantitativa, tem como objetivo estabelecer uma melhor 

compreensão dos resultados apresentados nas entrevistas semiestruturadas. 

As questões foram traduzidas e adaptadas de um artigo criado e validado por McLean 

(2018). McLean reata que a escala utilizada para medir os constructos foi confiável, a análise 

fatorial – coeficiente Alfa de Cronbach deu o valor crítico de > 0,7 para todos os constructos. 

Os convites para participar da pesquisa foram enviados através de e-mails pessoais ou 

contatos via LinkedIn, para os profissionais da saúde (farmacêuticos e biomédicos) que 

aplicaram os testes rápidos sorológicos na população; a validação ocorreu com quatro 

farmacêuticas. Ao iniciar o período real de coleta dos dados, ocorreram alta do número de 

casos de internação e morte para a COVID-19, lockdown, entrada na fase emergencial e muito 

testes a serem coletados pelos profissionais de saúde; um relato do entrevistado EC aponta 

atendimento de 30 pessoas por hora; esse atendimento referido é sobre a quantidade de coleta 

realizada por meio dos testes rápidos sorológicos aplicados pela Empresa B. Esses problemas 

impactaram fortemente o retorno da pesquisa, então optou-se por terceirizar a coleta de dados 

para cumprir essa etapa do trabalho, trazendo a visão desses profissionais de saúde sobre o 

teste rápido sorológico. 

 A empresa contratada para conduzir a pesquisa chama-se ESAG Jr. Consultoria em 

Administração, e oferece soluções para gestão e processos, marketing e vendas e 

administração financeira. O serviço contratado foi o de marketing, a pesquisa foi realizada via 

telefone, para se adequar ao tempo e horário do profissional. 
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A coleta com os profissionais de saúde, farmacêuticos e biomédicos, foi realizada 

entre os dias 26 de abril e 21 de maio de 2021. O instrumento utilizado para a coleta de dados 

pode ser encontrado no Apêndice F. Durante esse período, as pessoas foram contactadas via 

telefone; foram realizadas 370 ligações, e desse total obtivemos 46 participantes. Os 

participantes que foram considerados aptos a participarem da pesquisa atenderam aos 

seguintes critérios classificatórios: 

1. Profissional de saúde: apenas participantes formados na área médica, pois essa é uma 

requisição da ANVISA para utilizar os testes rápidos na farmácia e drogarias. 

2. Usado os testes rápidos sorológicos: apenas participantes que tenham utilizado os testes 

rápidos sorológicos, para atender o propósito de entender a sua visão e experiência com o 

dispositivo. 

O questionário foi dividido e organizado em blocos para uma melhor compreensão do 

respondente, sobre o que era esperado a respeito entre as perguntas contidas em cada bloco. 

As perguntas tiveram como objetivo conhecer os perfis dos participantes, capturar 

informações sociodemográficas e conhecer a sua opinião e experiência com os testes rápidos 

sorológicos por meio das dimensões representadas no Quadro 13: 

Quadro 13 – Dimensões para avaliar a aceitação do TLR pelo profissional de saúde 

Constructo Aspectos Relacionados Fonte(s) 

Utilidade (UPE) Vantajoso, proveitoso, traz melhora de performance Davis (1986) 

Facilidade de Uso (FUP) Claro, simples, livre de esforço Venkatesh e Davis (1996) 

Satisfação (SAT) Contentamento, motivação para uso Ryan e Deci (2000) 

Conveniência (CON) Adequa-se à necessidade do usuário Ajzen (1991),  
Taylor e Todd (1995) 

Atitude (ATT) Sentimentos positivos ou negativos derivados da 
atividade 

Fishbein e Ajzen (1975), 
 Taylor e Todd (1995) 

Intenção de Uso (ITU) Propósito, intento de algo Taylor e Todd (1995) 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 
Consolidando essa etapa, a coleta de dados iniciou com entrevistas na Empresa A, na 

qual se realiza este estudo de caso; adicionalmente, foram coletados dados de suporte da 

pesquisa por meio de entrevistas com as Empresas B, C e D, finalizando com uma survey com 

46 profissionais da saúde. 

 



 

 

67 

3.4 Análise de Dados 

 

Nesta etapa, o pesquisador vai compreender o que acabou de ser descoberto e compilar 

os dados em seções ou grupos de informações, também conhecidos como temas ou categorias 

(CRESWELL, 2014).  

O método de análise indutivadeu-se por meio dos dados coletados nas entrevistas, 

questionários, demais informações obtidas nas análises dos documentos, informações oficiais 

de domínio público e observações. 

Segundo Yin (2015), aplicar uma estratégia analítica geral é a melhor preparação para 

a condução da análise do estudo de caso, em que a proposta é conectar os dados do estudo aos 

conceitos para se obter uma orientação na análise de dados. 

A análise do conteúdo foi realizada em etapas, primeiramente foram analisados os 

dados qualitativos, assistindo/ouvindo as 4 gravações para captar os pontos de cada executivo 

e ter uma visão do material geral. Devido à falta de tempo para gravar a entrevista, a 

entrevistada EE solicitou que a entrevista fosse enviada via formulário para que ela 

respondesse conforme seu tempo livre. Conforme demonstrado no quadro 14. Em seguida 

seguiu-se com a leitura das suas respectivas respostas. 

 

Quadro 14 – Duração das entrevistas 
Entrevistado Empresa Segmento Nível de Atuação Data da 

Entrevista 
Duração da 
Entrevista 

EA Empresa A Indústria 
Farmacêutica Coordenador 23/3/2021 1:54:14 

EB Empresa A Indústria 
Farmacêutica 

Farmacêutica/ 
Customer Sucess 29/3/2021 55:21 

EC Empresa B Indústria 
Farmacêutica Gerente 30/4/2021 41:24 

ED Empresa C Instituição de 
Ensino Diretora 21/5/2021 30:01 

EE Empresa D Laboratório 
Clínico Biomédica 21/5/2021 2 dias 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A segunda etapa foi avaliar as informações quantitativas dos questionários. Foram 

realizados 370 telefonemas, e, desse total, 15 não atenderam os critérios e foram 

desclassificados, 36 abortaram a pesquisa após o seu início, devido a precisarem atender a 

outras necessidades, e 273, com seus motivos particulares, não puderam responder ao 
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questionário. Finalmente, 46 entrevistas foram concluídas de maneira válida, conforme 

demonstrado no Quadro 15. 

 
Tabela 1 – Composição dos participantes 

Amostras Pessoas Percentual 

Contatados 370 100% 

Desclassificados 15 4,05% 

Abandono 36 9,73% 

Não puderam responder 273 73,78% 

Participantes 46 12,43% 

Fonte: Elaboração própria. 
 
3.4.1 Perfil Sociodemográfico dos Participantes da Pesquisa 

 

No perfil sociodemográfico serão demonstradas informações detalhadas sobre a 

amostragem classificada como “válidas”. No Gráfico 1, podem ser encontrados os valores por 

idade dos profissionais; no Gráfico 2, são demonstrados os valores sobre o gênero; no Gráfico 

3, os valores da atuação profissionais; no Gráfico 4, os valores das especializações; e, no 

Gráfico 5, os valores da localização dos profissionais de saúde.   

 
 

Gráfico 1 – Idade dos profissionais de saúde 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 



 

 

69 

 

 

Gráfico 2 – Gênero dos profissionais de saúde 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
 
 

Gráfico 3 – Atuação dos profissionais de saúde 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 4 – Especialização dos profissionais de saúde 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 5 – Localização dos profissionais de saúde 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A partir dos gráficos, podemos constatar que a amostra está dividida entre 

profissionais de saúde de 30 a 39 anos (25), a maioria do sexo feminino (27), a maior atuação 

são farmacêuticos (40), todos com escolaridade superior (46), entre esses farmacêuticos (40) e 
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biomédicos (6), tendo alguns especialização/MBA (10), e a localização da pesquisa teve 

maior concentração em São Paulo (18). 

O Quadro 16 representa um resumo de como as categorias de análise e constructos 

foram correlacionadas com os objetivos e com o referencial teórico descrito no trabalho. 

 
Quadro 15 – Projeto de pesquisa consolidado 

Objetivos Referencial Teórico Categorias de Análise Constructos 

1 – Entender o contexto 
pandêmico, as regulamentações 
ANVISA e orientações OMS. 

2 – Explorar o contexto da TI na 
medicina 4.0. 

2.1 Pandemia do 
coronavírus 

2.2 TI 

1 – Desafios da pandemia na 
medicina laboratorial. 

Satisfação 
(SAT) 

Facilidade de 
Uso (FUP) 

3 – Entender a tecnologia 
inserida na medicina 
laboratorial tradicional. 

4 – Entender as fases do 
processo laboratorial e qual fase 
é a mais crítica. 

5 – Explorar e entender o TLR. 

2.3 Tecnologia na 
medicina laboratorial 

Tecnologia no diagnóstico 
laboratorial na pandemia 

do coronavírus – TLR 

2 – Benefícios do TLR no 
combate do coronavírus. 

3 – Confiabilidade e aceitação 
do teste rápido sorológico. 

Utilidade (UPE) 

Atitude (ATT) 

6 – Entender as tecnologias 
disruptivas e seus impactos. 

7- Explorar as tecnologias 
disruptivas no setor da medicina 
laboratorial. 

2.4 Tecnologias 
disruptivas 

2.4.1 IA 

2.4.2 IOT 

4 – Desafios e valor trazido 
pelas tecnologias disruptivas na 

pandemia do coronavírus. 

Conveniência 
(CON) 

Intenção de Uso 
(ITU) 

Fonte: Elaboração própria. 
 
 

3.5 Apresentação e Análises de Resultados 

 

Nesta seção, será apresentada a análise dos resultados que foram coletados nos 

documentos oficiais, por observação, nas entrevistas semiestruturadas com os executivos e no 

questionário com os profissionais de saúde.  

Os nomes das empresas e dos entrevistados estão em anonimato, essa foi uma 

solicitação feita pela maioria durante a coleta de dados; para igualdade; aplicaremos a todos. 

As principais falas dos entrevistados foram destacadas como citação, com a fonte (seu nome 

composto por duas letras), conforme demonstrado no Quadro 14. 
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3.5.1 Desafios da Pandemia e da Medicina Laboratorial Tradicional 

 

A pandemia pegou todos de surpresa, desestabilizando a população; trata-se de uma 

doença desconhecida, que criou grandes dificuldades para o mundo. Cuidar das pessoas virou 

preocupação universal, principalmente daquelas com baixo poder aquisitivo, das que vivem 

em locais remotos, sem infraestrutura, que não podem se locomover até um laboratório físico, 

não se esquecendo dos protocolos decretados pela OMS, como o distanciamento social, o uso 

de máscara, realizar a higienização com o máximo de frequência e quarentena. 

A pressão aumentou para a medicina laboratorial, de acordo com a ANVISA, pois 

desde 2018 cerca de 4 milhões de pessoas deixaram os planos de saúde e passaram a depender 

exclusivamente do SUS para consultas. Isso, somado à pandemia, trouxe uma sobrecarga ao 

sistema de saúde, assim a ANVISA publicou uma nota técnica que dispõe orientações para a 

realização de testes rápidos, do tipo ensaios imunocromatográficos, para a investigação de 

infecção pelo novo coronavírus. 

 
[...] o dispositivo ele não é, a gente realmente, a ideia dele foi trazer a tecnologia 
para a metodologia que a gente faz de exame, então a metodologia pelo menos a 
imunocromatografia que a gente faz hoje que é o de sangue, ele é realmente, ele 
utiliza a mesma tecnologia que um laboratório, só que ao invés de ter um ser 
humano a olho nu, observando reação, ou ter um dispositivo ali pré-calibrado que 
consegue interpretar a reação da tira, o dispositivo captura todos os dados daquela 
reação biológica que tem numa tira, ele digitaliza os dados, então é normalmente 
uma máquina, consegue ter uma previsão maior que um ser humano, então ele 
manda esses dados todos digitalizados, ele tem uma série de sensores ali dentro dele, 
desde sensor ótico, sensor de densidade, então ele manda esses dados digitalizados 
pra nuvem e, à hora que chega nessa nuvem, a gente tem um software também 
próprio que ele consegue interpretar esses dados digitais e volta ele para algo que 
um ser humano consegue enxergar, então ele reconstituí a imagem, ele traz algum 
gráficos, traz alguns divisores, um pouco mais precisos aí por trás de tudo isso é 
antes do ser humano olhar o dado digital, já voltado para a parte que um ser humano 
interpreta, a IA consegue interpretar esses dados digitais então esse é o primeiro 
passo, é a grande vantagem nisso, em comparação com um talvez um dispositivo de 
auto teste ali, ele não entra ali muito como um concorrente nosso, no âmbito 
comercial, mais acho uma comparação de tecnologia é por a gente ser um IOT, é a 
rede nossa, nossa cadeia de algoritmos nossa cadeia de conhecimento ela é 
compartilhada, então pegando a COVID, cada exame de coronavírus que é feito em 
qualquer dispositivo do Brasil da Empresa A, ele traz a informação para a mesma 
nuvem, então a gente consegue usar aquela informação de cada exame para tornar a 
nossa IA mais precisa, então a ideia geral é essa, a gente não está criando uma 
metodologia de análise clinica, de análise examinada, mas a gente está inserindo as 
tecnologias aí de ponta que está aí no mercado num procedimento de ser humano 
fazia. (EA).           

 
[...] a gente tem uma portaria, que diz uso emergencial dos testes rápidos em 
farmácia, a Empresa A tem uma liminar em nome da empresa mesmo que permite 
que a gente faça esse serviço nas farmácias e drogarias. Então legalmente a gente 
está coberto por liminar, ok, mas a gente está coberto. (EB). 
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Quando começou a COVID, o dispositivo não fazia, não existia o exame de COVID 
e a gente tá no mercado desde de 2017 se eu não me engano, então a gente 
desenvolveu uma metodologia nova, os testes eram um teste mais ou menos sensível 
porque era a primeira geração, então houve a necessidade de a gente melhorar a 
calibração, a gente trabalhar forte, no dispositivo e no suporte do dispositivo e aí 
gente não precisou substituir nenhum dispositivo do mercado, então remotamente 
por ele está conectado a gente conseguiu é alterar ali o que precisava no software 
dele, eles começaram a fazer o que o dispositivo, foi muito rápido, não houve 
substituição física. É, acho que nesse momento de pandemia que a gente está 
correndo contra o tempo, cada x minuto hora conta, são vidas perdidas, mas 
principalmente agora então essa versatilidade do IOT, ela anda muito junto nesse 
combate com velocidade principalmente, porque a logística que nós temos, teste 
novo, tira equipamento, traz equipamento, calibra, insira equipamento de volta, a 
gente remotamente conseguiu fazer. (EA).           

 
As estratégias começaram, e um dos primeiros projetos a ser colocado em prática foi a 

testagem em massa, a partir de 15 de maio, o Governo, em parceria com os municípios, 

começou a realizar testes rápidos para a identificação de coronavírus, um projeto piloto em 

parceria com a polícia militar, incluindo 135 mil profissionais da cidade de São Paulo e seus 

familiares, totalizando 145 mil pessoas (INSTITUTO BUTANTAN, 2020b).  

 
[...] um dos desafios ali, colocando em números, vamos supor, toda a nossa infra, 
toda nossa nuvem ali é no nosso laboratório a gente era acostumado a fazer X 
exames por mês e com a vinda do coronavírus o número realmente aumentou, que 
deu é a gente começou a fazer 1000 X no dia, então a gente teve que ter uma 
capacidade de adaptação na área de tecnologia muito grande. (EA). 

 
Segundo depoimento do entrevistado EC, “[...] não poderia dar errado, né [...] compra 

de dois milhões de testes”. 

Os exames são realizados em um equipamento situado fora do laboratório clínico, por 

meio de algumas gotas de sangue coletadas da ponta do dedo do paciente, usando a 

metodologia por imunocromatografia, conectado à internet, enviando o resultado até o 

laboratório clínico, e os profissionais de saúde emitem o laudo em 15 minutos. 

 
[...] a tecnologia é fantástica e a ideia é surreal, é um negócio superlegal. (EC). 

 
[...] foi uma coisa doida, a gente fazia 6000 exames por dia, quando que isso seria 
possível se não fosse rápido e fácil, né? (EB). 

 

Resistência ao se depararem com o formato novo de testagem: 

[...] teve uma certa resistência de alguns profissionais, mas como foi uma galera bem 
jovem, eles encararam bem! Eles encaram bem e é até porque é um processo 
simples, mas que eu te falei, requer um protocolo bem amarrado. (EC). 
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Diante dessa situação, o laboratório clínico teve um papel fundamental no controle do 

tratamento, trazendo diversos sentimentos como reconhecimento do seu trabalho: 

 
[...] eu acredito realmente que agora tem-se uma valorização que antigamente só 
tinha para os médicos. Então, hoje, a gente consegue ter a valorização que sempre 
mereceu. (EE). 

 
Ao mesmo tempo, nota-se medo pelos profissionais de saúde por estarem diante de 

uma situação nova, um público que poderia ou não estar testando positivo para o coronavírus. 

 
[...] eram 20 pontos, 5 e 6 coletadores, acho que eram muitas pessoas que nunca 
tinham feito testes e estavam meio amedrontadas por causa da COVID a gente não 
sabia muito o que ia ser a COVID [...] (EB). 

 
[...] as enfermeiras, mesmo elas trabalhando muito bem aparamentadas né?, a gente 
entregou bastantes insumos, você está mexendo com sangue né?, então é muito 
arriscado, então elas trabalhavam meio que na tensão né?, tem aquela tensão né?, 
será que aquela pessoa tá doente ou não está doente né?, vou mexer, vou tirar sangue 
daquela pessoa que está doente né? (EC).  

 
Apesar das adversidades impostas pela pandemia, com a SAT de estar implantando ou 

participando dos projetos e de seus respectivos contratempos como adequações ou mudanças 

nos processos laboratoriais existentes, a entrada do TLR não alterou a forma de trabalhar. Na 

pesquisa com os profissionais de saúde, 89% opinaram que o TLR é compatível com os 

aspectos do seu dia a dia e 80% acham que ele está adequado ao jeito e às necessidades das 

farmácias e drogarias nas quais trabalham. Esses resultados foram obtidos por meio das 

questões SAT01 e SAT03 do questionário aplicado.   

Referente à FUP, 100% acreditam que o processo de implantação é fácil e simples de 

executar, 93% opinaram que não tiveram problemas com o processamento dos testes, de 

acordo com as questões FUP02 e FUP05. 

 
A experiência está sendo bem positiva. [...] então a gente não tem dificuldade nem 
enfrentou nenhum tipo de dificuldade em relação à qualidade e calibração é... 
controles. (EE). 

 
[...] eu fui para organizar o primeiro projeto da Empresa B, para passar os pontos, 
então a gente passava, foi acho que no início de maio foram 20 quartéis, a gente 
estava em 6 pessoas, 6 pessoas mais o time de São Paulo, que estava em 8 pessoas e 
a gente acompanhou eu acompanhei os 10 dias, eu fiquei, fui para ficar 10 dias e 
fiquei 15, eu fui para ficar três dias, só pra organizar tipo montar os dispositivos, dá 
uma organizada, mas a gente olhou e falou, não dá para gente ir embora não; e 
fomos ficando e não tinha dia para ir embora, eu fiquei 15 dias, 15 dias, muito legal, 
muito legal, pra gente assim, a gente conta essa história, foi uma loucura. (EB).  
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3.5.2 Benefícios do Teste Laboratorial Remoto (TLR) no Combate do Coronavírus 

 

A pandemia causou alta demanda de exames para diagnóstico do vírus, ocasionando, 

assim, dificuldades para a área da saúde. Com ânsia de minimizar os impactos de maneira 

rápida, o Governo e demais órgãos de controle viram na tecnologia dos TLR a solução para 

enfrentamento da pandemia. O exame pode ser feito de maneira digital, realizado por meio de 

smartphones, tablets e demais dispositivos tecnológicos. O relato do funcionamento: 

 
[...] o dispositivo ele fica meio que enxergando a nossa nuvem, a partir do momento 
que a gente conecta no wi-fi, então a partir desse momento, dentro dele, ele tem 
umas chaves criptografadas lá, a gente sabe qual dispositivo está fazendo o que 
dentro da nossa infraestrutura, então se alguém quiser ciar um dispositivo e tentar 
conectar na nossa nuvem não vai conseguir, a gente consegue identificar essa parte, 
então o dispositivo basicamente fica ouvindo a nossa nuvem e as nossas aplicações 
web, o front que a gente tem , os portais, eles servem e é chamado de anamnese, essa 
primeira parte é de coleta de dados, então ele também conecta ali, o usuário tem um 
login e uma senha, aquele usuário está conectado e também se conecta com essa 
nuvem [...] ela seleciona o dispositivo, e cadastra o paciente, ela tira uma foto, 
porque a gente já teve alguns problemas por tentativa de fraude [...] aí ela tira foto, 
seleciona o exame, preenche ali anamnese que seriam perguntas referentes ao exame 
para a COVID, a gente pergunta muitos dados que precisam ser reportados para as 
organizações de saúde sobre se teve sintomas, se teve contato com alguém, se viajou 
para algum lugar e essa é uma vantagem do nosso software, ele estrutura essas 
informações. (EA).    

 
 Descrição do processamento off-line: 

 
[...] a versão off-line que a gente tem, ela consegue gerar o laudo sem a ajuda, 
auxilio da inteligência artificial, direto no computador, então o próprio computador 
consegue interpreta ali e a pessoa consegue fazer uma pré-análise, ela tem o suporte 
da tecnologia, a parte dos dados, mas sem o suporte da IA. Aí quando este 
computador, essas informações vão para nuvem, nesse momento a IA identifica, fala 
opa, esse exame está estranho e aí ele vai pra uma fila revisão notificada. (EA). 

 
 Informacional de como os testes eram organizados no laboratório clínico: 

 
Assim, o nosso atendimento em si a gente tem um fluxo só para COVID. Então esse 
fluxo é diferente do fluxo normal de pacientes. Então a partir do momento que eu 
tenho um fluxo só para COVID eu tenho um fluxo interno também só pra ele. Então 
eu atendo esse paciente mais rápido, eu libero esse paciente mais rápido, eu tenho 
um resultado mais rápido. (EE). 

 
Durante o ano de 2020, a Empresa A realizou 3,5 milhões de exames; com a 

notoriedade, firmou parceria com a Petrobrás para monitoramento de todos os colaboradores, 

auxiliou uma organização pública a realizar projetos de testagem em massa de comunidades, 

aldeias indígenas, DETRAN-SP, DRS, Fundação Casa, Fundação Social de Solidariedade, 

hospitais, IPT, municípios, penitenciárias, quilombola e serviços de saúde, e, por meio da 
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tecnologia do Big Data, conseguiram criar dashboard como pirâmide etária e frequência 

absoluta e relativa dos participantes com sorologia positiva. 

 
[...] kit de teste é sorológico né? Foi distribuído para polícia militar, GSM, 
bombeiros, penitenciária, e toda a parte de vigilância sanitária, de todos os 
municípios de São Paulo. (EC). 

 
[...] o teste rápido ajudou muito, me ajudou muito, principalmente porque quando eu 
soube do decreto, ele é bem rápido, já tem que voltar tal dia, então tem que correr 
tudo esperar sair o resultado que demora muito pelo outro teste pelo hospital, tudo 
isso ia me dificultar o retorno das aulas. (ED). 

 
 Essas ações contribuíram com dados para serem analisados, no futuro, para possíveis 

tomada de decisões. 

 
[...] dados estruturados apesar de criptografados se for necessário, não sei, talvez 
algum órgão e agora que a gente precisa estar na linha de frente contra a COVID, 
precisa de dados estruturados, a gente tem toda essa base, então é algo que acho que 
é um avanço. (EA). 

 
Em um projeto de ensaio clínico, que tinha por intuito testar a COVID-19 e avaliar a 

efetividade da vacina CoronaVac e seu impacto na transmissão do vírus, ocorreu um segundo 

teste sorológico, o exame de Beta-HCG. O uso desse segundo teste validou o quanto a 

tecnologia remota está permitindo a otimização e agilidade no processo de análises clínicas. 

 
[...] para fazer o ensaio clínico que a gente fez, mulher grávida não podia tomar 
vacina, então, antes dela ser vacinada ela tinha que fazer o teste de gravidez e saía na 
hora isso, e assim por sangue, então não aquele teste de banheiro, de urina, vamos 
colocar o certo, então assim o sangue é o que te traz uma eficácia de resultado 
melhor e mais satisfatório. (EC). 

 
Apesar de os entrevistados apresentarem alto grau de SAT, de acordo com o que foi 

observado no constructo SAT, as questões UPE01 e UPE03, que visavam determinar a 

facilidade de utilização do TLR, apresentaram 15% dos entrevistados discordando totalmente 

ou parcialmente da afirmação “Usar o TLR me habilita a fazer minha atividade mais 

rapidamente” e 7% considerando que não é vantajosa a utilização do dispositivo. 

 

3.5.3 Confiabilidade no Teste Rápido e Desfecho da Testagem 

 

Os exames foram disponibilizados em prol da saúde da sociedade, porém foram 

verificadas tentativas de fraude no sistema. Os entrevistados acreditam que essas tentativas 

são para descredibilizar o teste sorológico. 
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[...] a gente já tentou ser fraudado, de uma pessoa fazer exame sangue em nome da 
outra. Muitas pessoas não têm a confiança na tecnologia, então vai muito de a gente 
mostrar, então gente é algo sério, realmente existe, funciona. (EA). 

 
A Empresa A possui os haters que não acreditam muito no que está acontecendo 
né?, então eles adoram comparar resultados, a gente tem um trabalho do nosso 
infectologista super-robusto com relação a isso. (EB). 

 
Para aumentar essa descredibilidade, na parte manual do processo, também ocorreram 

problemas de perdas de amostras e amostras inconclusivas. 

 
[...] eu tive que aguardar os 20 minutos que eles falaram que era para sair o 
resultado, e o meu não estava saindo, aí eu fiquei aguardando um bom tempo, aí eu 
fui lá falar que o meu não tinha saído ainda, as pessoas que já tinham feito antes de 
mim já tinham, depois de mim já tinha o resultado e aí eles foram, demoraram mais 
uns 20 minutos mais ou menos e descobriram que a ficha se perdeu, eles não sabiam 
o que tinha acontecido e pediram para eu refazer. (ED). 

 
[...] a gente teve que refazer alguns testes, porque deu inconclusivo, mas eu acho que 
é muito mais por erro de protocolo de quem estava executando do que a questão 
sistêmica. (EC).  

 
Realizar o teste sem orientação correta ou fora do período estabelecido pode 

comprometer o resultado, dando falso positivo e falso negativo; esses acontecimentos também 

impactaram a confiabilidade. 

 
[...] a população reclamou mesmo, falou muito, falou que não confiava muito não, 
viu, e a gente teve bastante problema em relação a isso, mas, o que posso dizer, a 
gente testou dois milhões de pessoas com o teste rápido, dois milhões de pessoas são 
muita gente. (EC).  

 
[...] todo mundo ficou desconfiado de não ser tão eficaz, mas porque também já 
tinha algumas pessoas comentando desse teste, que não poderia não, que ele não é 
100%, que o eficaz mesmo é o PCR. (ED). 

 
[...] a gente sempre tem a associação dele com o PCR, que é o teste que hoje é o 
teste mais confiável, mais sensível e específico para a COVID. Então a gente 
sempre associou, é o que eu falei: a gente fez realmente uma calibração, os testes 
sempre bateram, tudo certinho, e todos eles saíram da maneira que deveriam sair: 
positivos-positivos, negativos-negativos e assim por diante. (EE). 

 
Porém, apesar de todos os problemas relatados, esses não interferiram na continuidade 

da testagem, e foi considerada satisfatória por médicas. 

 
[...] e tenho ainda trezentos mil de teste para fazer. (EA). 
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[...] não te garanto ser seguro, ter o resultado 100% seguro, pelo que a gente fala 
com as doutoras médicas responsáveis pelos projetos X e doutora Y foi satisfatório. 
(EC). 

 
Sobre o processo de precisão do dispositivo: 

 
A precisão nossa vai um pouco do dispositivo conseguir enxergar mais que um ser 
humano, enxergar entre aspas, a gente tem um laboratório, então a gente tem todas 
as tiras reagentes, ficamos fazendo estudo em cima de estudo, pra gente conseguir 
realmente trazer a agilidade para o teste. [...] imagina que você tem uma tira, corta 
ela no meio, coloca metade do sangue, agora deixa ela o dobro do tamanho, põe o 
dobro do sangue, agora põe metade, então eles fazem toda essa parte analítica antes 
da gente bater o martelo e falar não, precisa de duas amostras de sangue, a gente 
trabalha com uma sensibilidade, acurácia bem, bem elevada, então às vezes o ser 
humano olha e fala não consigo enxergar a reação, coloca no dispositivo e o 
dispositivo enxerga. (EA).      

 

Nosso exame tem acurácia alta, de 92,9% para o IgM, e de 98,6% para o IgC. (EB).     

 
Apesar de se sentirem inseguros diante das próprias opiniões e opiniões de terceiros, 

não descredibilizaram o teste: 

 
[...] tudo é muito incerto, agora que nós estamos conhecendo mais o vírus, vem 
tendo várias ações. Também outras soluções, a vacina, no começo é muito difícil pra 
gente, tudo é muito incerto, a gente nunca passou por isso, então essa questão traz 
insegurança, então se a pessoa falar algo negativo daquilo, pesa muito. A 
informação negativa, ela é muito rápida para influenciar, ainda mais que a gente não 
conhece, é difícil quando a gente não conhece algo, não é uma pessoa; ninguém 
conhecia, então isso pesou muito, aí por exemplo algumas pessoas falavam mas se 
você não tiver com o vírus, é, não sei quantos dias não vai o resultado... Não vai ser 
eficaz, não pode ser um falso negativo. Então isso pesa muito, talvez ele não seja 
nem isso que as pessoas falam, mas por ter muita parte negativa de comentários, as 
pessoas acabam pesando um pouco a gente fica com medo, na verdade inseguro. 
(ED). 

 
[...] todo tipo de exame já existe, há margem de erro, mas eu não vi aquela 
depreciação por parte das pessoas, eu não ouvi ninguém falando. (EC). 

 
E o teste será usado sempre que for necessário, considerado, assim, confiável: 

 
O teste sorológico faz parte da nossa rotina, ele não é um teste que, por exemplo, 
tem oscilação. São testes excelentes, a gente trabalha com dois tipos de testes e... os 
dois são extremamente confiáveis. (EE). 

 
Conforme as entrevistas com os profissionais de saúde em relação à ATT, e de acordo 

com o Gráfico 6, é possível observar que nenhum dos usuários entrevistados atribuiu notas 1 e 

2 (Discordo Totalmente e Discordo Parcialmente), e avaliam o atendimento, monitoramento e 

gerenciamento positivamente. O grau de SAT para esses parâmetros é de 93% quando 

consideradas as respostas para as questões ATT01, ATT03 e ATT05. 
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Gráfico 6 – Atitude dos usuários 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
3.5.4 Desafios e Valores da Tecnologia Disruptiva na Pandemia do Coronavírus 

 
Diante da pandemia, descentralizar o laboratório clínico não foi uma tarefa simples, a 

infraestrutura apresentou-se como complicação, a internet tornou-se vilã no processo. 

 
[... ] o Brasil hoje ele não tem uma estrutura, uma infraestrutura mobile muito boa, 
não tem, então assim, qualquer tecnologia que você utilize, que necessite de internet 
é muito ruim, então assim, nós fizemos, quando você faz uma capital é bom, o 
sistema do teste rápido é pelo o que eu acompanhei é uma coisa muito legal, muito 
boa, muito eficaz. (EC).  

 

[...] IA acho que um grande X da questão ali é a grande quantidade de dados, a gente 
nunca sofreu um erro grande na IA, porque a gente sempre tem o ser humano, então 
nunca um exame nosso foi afetado por erro da máquina, então sempre tem um ser 
humano conferindo resultado. Um erro técnico, é a gente é refém um pouco da 
tecnologia, é a realidade do Brasil, então hoje por equipamento ser IOT ele depende 
da internet, a gente tem algumas, o dispositivo é muito humanizado, a gente tem 
dispositivo no interior da Amazônia, no Amapá então lá a conexão não é tão boa, 
com a qualidade tão boa quanto mais para cá né, e aí realmente ela demora na 
transferência desses dados, mas é mais uma oscilação de tempo, não dá para 
prometer em 15 minutos, que às vezes demora 15 para o dado chegar na nuvem, mas 
ele é o comprometimento, ele tem uma memória, então ele sempre vai guardando as 
informações do exame na memória dele e à hora que conecta dá para receber esses 
dados normais, acho que o maior problema que a gente tem é a realidade da internet 
nossa no geral. (EA). 

 

O início da testagem em massa, o alto volume de amostras sendo processadas causou 

perturbações: 
[...] A primeira vez que a gente liberou e ligou ali o projeto da Empresa B na nossa 
nuvem, caiu tudo, eu quase morri do coração, eu queria sentar no chão e chorar, mas 
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aí a gente teve que desligar a primeira vez, aí eu sentei com o time de 
desenvolvimento, olhar onde os processos estavam travando, entender o problema, 
isso em 1 hora, refazer uma parte, para passar para o pessoal de qualidade aprovar, 
para poder disponibilizar, pra subir de novo, para a nossa infraestrutura aumentar, 
porque foi um aprendizado [...] a gente estava em torno de 200 request por segundo 
no começo [...] mas a hora que liberou para a Empresa B acho que a gente bateu 200 
mil por segundo [...] hoje deve estar na casa dos milhões. (EA). 

 

Benefício para o aprendizado da IA: 

 
[...] a COVID ajudou muito a gente porque a gente está com a quantidade massiva 
de execução de exames, e a IA quanto mais exames você pega mais precisa vai 
ficando, então ela realmente está num nível de precisão altíssima ali. (EA). 

 

Melhorias e adaptações foram necessárias, a testagem não pode parar, muda-se o 

processo: 

 
[...] você leva uma estrutura on-line e se você perder a internet você não vai, não 
segue, nós tivemos essa dor de cabeça em alguns locais [..] ele foi adaptado por uma 
coleta manual, muitos dos casos foi uma coleta manual e o envio do exame 
posterior. (EC). 

 

Melhoria realizada na fase pré-analítica (cadastro): 

 
[...] o operador nunca está conversando diretamente com o dispositivo, o dispositivo 
está vendo a nuvem e as nossas aplicações web que são a interação entre o ser 
humano e a máquina também estão vendo a nuvem, então ela vai, a gente faz a parte 
de controle, a gente sabe que a Ana está com dispositivo número 10, ela vai na nossa 
interface, seleciona o dispositivo número 10 e cadastra o paciente, ela cadastra e tira 
uma foto porque a gente já teve problemas de tentativa de fraude. (EA). 

 

Encontrar novas formas de processamento quando a internet não tiver presente: 

 
[...] a gente tá com um projeto pra realmente levar o dispositivo, como dispositivo de 
análise laboratorial remota, pra lugares muito, muito, muito é de difícil acesso, então 
o que a gente teve agora, é, houve um treinamento de sobrevivência, e o pessoal da 
empresa A foi fazer lá e levaram equipamento, levaram computador e a gente 
desenvolveu a metodologia que ele fica off-line, então o dado é todo fake e analisado 
localmente, aí a gente pula um pouco a parte da IA aplicada a nuvem, então ele faz 
100% do exame local e aí, depois que o computador é conectado, esses dados vão 
para o laboratório, pra uma segunda análise, pra uma segunda conferência, a gente 
tem hoje tem uma possibilidade de realizar esse exame totalmente off-line. Precisa e 
aí a gente conecta o leitor no computador, utiliza um pouco do processamento do 
computador, porque o leitor é mais fácil, o hardware ele é mais simples, então ele 
consegue fazer esse processamento ao invés da nuvem a gente simula uma versão 
light da nuvem no computador, à hora que esse computador conecta novamente a 
gente manda para a nossa nuvem. (EA). 
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No início da pandemia, tudo era novo, a necessidade de agir com rapidez, a pressão da 

população, a falta de informação sobre a doença não permitiram que os profissionais de saúde 

se preparassem melhor para realizar as testagens. Na questão CON01, somente 39% dos 

entrevistados informam que tiveram a oportunidade de experimentar várias vezes o 

dispositivo antes de começar a testagem, 22% informam que experimentaram por tempo 

suficiente para adotá-lo no dia a dia, conforme analisado na questão CON04. De acordo com a 

questão CON05, o dispositivo é simples de usar, 89% alegam que a interação com o 

dispositivo é fácil, de acordo com a CON. 

No constructo ITU pelos entrevistados, 78% dos usuários gostariam que o TLR fosse 

aprovado pela ANVISA para uso frequente em farmácias e drogarias, conforme observado na 

questão ITU01. 76% dos usuários utilizariam o TLR para diferentes análises clínicas e 80% 

dos usuários utilizariam com frequência a tecnologia para atendimento e monitoramento dos 

pacientes. 

A estratégia de inovação, segundo Kuczmarski (1996), tem se tornado, nos últimos 

anos, uma importante ferramenta para as empresas que estão buscando vantagens 

competitivas. A Empresa A e seus concorrentes possuíam um desafio de manter o dispositivo 

funcionando ao longo do tempo, isso porque o teste rápido é um equipamento, e assim perde a 

calibração. Como consequência, os resultados dos testes tornam-se inconclusivos; para esse 

problema não acontecer, é necessária monitoração constante, um grande desafio, já que 

existem dispositivos espalhados pelo Brasil todo. Para solucionar o problema, a empresa criou 

um sistema que usa a IOT para fazer a calibração, é uma rotina executada de maneira remota, 

diariamente, e seus respectivos usuários não conseguem perceber que está sendo executada 

uma rotina de calibração, validação de qualidade interna e controle de qualidade externa. O 

processo automatizado mantém a performance do dispositivo, solução que seus concorrentes 

estão sofrendo para implantar (SAÚDE DIGITAL, 2021). 

Visando a importância da confiabilidade de um questionário, utilizou-se o constructo 

ITU para determinar se os entrevistados não estavam respondendo ao questionário de maneira 

aleatória. Dessa forma, as questões ITU02 e ITU03 contradizem as questões ITU01, ITU04 e 

ITU05, conforme demonstrado no Gráfico 7. 

As questões ITU02 e ITU033 foram inseridas de modo proposital, para que fossem 

identificados os entrevistados que estavam respondendo ao questionário de maneira aleatória.  

Conforme observado no Gráfico 7, os resultados de confiabilidade foram satisfatórios, 

ou seja, as respostas das questões 2 e 3 foram inversamente proporcionais às respostas obtidas 

nas questões 1, 4 e 5. 
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Visando a importância da confiabilidade de um questionário, utilizou-se a categoria 

ITU para identificar possíveis burlas. 

 

Gráfico 7 – Confiabilidade do questionário 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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4 ANÁLISE E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 

 

Para entender e validar a visão dos farmacêuticos e biomédicos, os participantes foram 

convidados a registrar o grau de concordância com cada categoria, segundo escala Likert, de 

acordo com o questionário do Apêndice F.  

Conforme a Tabela 18, foram encontradas discordâncias em relação ao dispositivo, 

mínima de 1, que se deram em razão dos constructos de utilidade em relação ao dispositivo 

versus a eficiência com que ela se dá na execução das atividades; no constructo SAT, foi em 

relação ao ver o dispositivo como revolucionador, e, pelo ranking médio, o valor foi menor 

que 3 na afirmação (SAT05), resultando que o TLR é difícil de operar. No constructo FUP, 

houve discordância, segundo o ranking médio, no (FUP02) na afirmação de que o dispositivo 

é fácil e simples de informar. Para o constructo CON, está, em relação ao tempo, suficiente 

para testar ou treinar com dispositivo antes do início da testagem, pelo ranking médio, na 

afirmação (CON05), informando que não era fácil para o usuário a interação com o 

dispositivo.  

No constructo ATT, a discordância deu-se no âmbito da afirmação de que o 

dispositivo é desagradável e inflexível para uso; a maioria discordou da afirmação, e o mesmo 

ocorreu pelo ranking médio (ATT02) e (ATT04). Por fim, no constructo ITU, ocorreu 

discordância tanto pelo mínimo quanto pelo ranking médio sobre a afirmação (ITU02) e 

(ITU03), não se pretende usar o dispositivo em seus pacientes. Segundo os participantes, 

respostas de concordância apresentaram média acima de 3, ou seja, foram validados com grau 

de concordância parcial. 

 
Tabela 2 – Estatística descritiva sobre a validação das respostas 

Constructos Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Ranking Médio 
UPE01 3,96 1,35 1 5 3,44 

UPE02 4,20 1,02 1 5 3,73 

UPE03 4,22 1,13 1 5 3,59 

UPE04 4,30 0,99 1 5 3,73 

UPE05 4,46 0,96 1 5 3,78 

SAT01 4,37 0,85 2 5 3,47 

SAT02 3,89 1,20 1 5 3,37 

SAT03 4,52 0,69 3 5 3,70 

SAT04 3,74 1,45 1 5 3,21 



 

 

84 

SAT05 1,74 1,10 1 5 2,73 

FUP01 4,89 0,43 3 5 3,33 

FUP02 4,89 0,31 4 5 1,0 

FUP03 4,57 0,81 2 5 3,46 

FUP04 4,76 0,52 3 5 3,77 

FUP05 4,72 0,58 3 5 3,70 

CON01 3,15 1,53 1 5 3,12 

CON02 4,07 1,42 1 5 3,53 

CON03 4,09 1,41 1 5 3,30 

CON04 3,70 1,44 1 5 3,47 

CON05 1,35 0,67 1 3 2,45 

ATT01 4,63 0,61 3 5 3,78 

ATT02 1,74 1,22 1 5 2,28 

ATT03 4,65 0,57 3 5 3,85 

ATT04 1,72 0,98 1 4 2,65 

ATT05 4,78 0,47 3 5 3,88 

ITU01 4,20 1,42 1 5 3,37 

ITU02 1,61 1,06 1 5 2,53 

ITU03 1,65 1,08 1 5 2,57 

ITU04 4,13 1,17 1 5 3,52 

ITU05 4,33 0,97 1 5 3,50 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Analisando os dados coletados e calculando a média de cada categoria, os resultados 

são bem similares aos das entrevistas semiestruturadas, mantendo o viés para a categoria FUP, 

que obteve a maior média 4,77, seguido da UPE, com 4,23, significando que os profissionais 

da saúde concordam totalmente que o dispositivo está habilitando o trabalho para se realizar 

de modo eficaz e de maneira simples. As demais categorias, SAT com 3,65, ATT com 3,50, 

CON com 3,27 e ITU com 3,18, demonstraram que os profissionais concordam que usar o 

dispositivo é confortável, adequado e que pretendem usá-lo no futuro. 
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Gráfico 8 – Média dos constructos 

 
Fonte: Elaboração própria 
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5 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho teve por objetivo descrever como as tecnologias disruptivas apoiaram a 

medicina laboratorial na pandemia. Para a execução da pesquisa, foi inicialmente realizada 

uma revisão de literatura sobre o tema, a partir da qual se observaram muitos estudos sobre o 

âmbito da pandemia, sobre como a tecnologia vem suportando a área da saúde em vista dos 

protocolos estabelecidos pelo Governo de São Paulo e pela OMS e do uso dos testes rápidos 

para testagem em massa da população. Esta pesquisa procurou compreender como os testes 

rápidos remotos apoiaram o combate do coronavírus por meio das estratégias do Governo 

Federal e do Estado de São Paulo em diagnosticar a população, e, por meio dos resultados, 

obter dados para acompanhar a disseminação do vírus e a curva de contágio, como também 

entender a visão dos profissionais da saúde sobre o uso do dispositivo, a rápida inserção dele 

na alta da pandemia e a aceitação dele pelos profissionais.  

Para a análise que foi realizada por meio do estudo de casos, foram selecionadas 

quatro empresas. A primeira é uma empresa pioneira na disponibilização dos testes rápidos 

remotos (Empresa B); as Empresas C e D são empresas parceiras da Empresa A, e utilizam o 

dispositivo TLR em suas ações de testagem em massa no Estado de São Paulo. A Empresa C 

é uma empresa voluntária, que aplicou os testes rápidos em seus funcionários para a retomada 

das aulas. As empresas contribuíram com informações relevantes para entender os desafios 

que a pandemia trouxe para o setor da medicina laboratorial e os benefícios que as tecnologias 

disruptivas ocasionaram no setor. Um momento delicado, com inúmeras incertezas sobre as 

diversas consequências nos setores, impactando diretamente as vidas; são milhões de vidas 

perdidas, apesar dos esforços oriundos das mais diversas áreas da saúde, pesquisas 

epidemiológicas e análises clínicas. 

Por meio da análise indutiva do conteúdo das entrevistas semiestruturadas, foi possível 

analisar pontos comuns dos profissionais da saúde em relação ao dispositivo TLR e à visão 

deles sobre o uso do dispositivo no setor da medicina laboratorial no combate da pandemia, 

sendo possível categorizar essas visões em constructos de SAT pelo uso, FUP, UPE, ATT de 

uso, CON e ITU. 

Uma das principais contribuições identificada está no quanto as tecnologias 

disruptivas IA e IOT habilitaram as testagens em massa, possibilitando os atendimentos dos 

pacientes diante dos protocolos estabelecidos pela OMS, principalmente dos pacientes que 

estão em locais afastados ou diante da inexistência de um laboratório clínico. 
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Quanto aos objetivos específicos, questões centrais que nortearam esta pesquisa serão 

apresentadas abaixo com os principais resultados. 

Objetivo específico 1 – Descrever os relacionamentos das tecnologias disruptivas com 

a pandemia e como elas podem criar oportunidades para apoiar o combate do coronavírus.  

O coronavírus trouxe, sem dúvida, inúmeros desafios políticos, econômicos, sociais e 

a necessidade de ter soluções rápidas e eficientes para o controle da disseminação do vírus. 

Essa necessidade fez com que a tecnologia tivesse um papel central neste momento, devido 

aos cientistas não conhecerem todas as variantes do coronavírus, visto que é um vírus novo, 

sem dados anteriores para estudos.  

Os biossensores com a tecnologia lateral flow immunoassays, IA e a IOT 

proporcionaram o desenvolvimento do TLR, que vem acelerando e apoiando as medidas 

estabelecidas pela OMS para conter a disseminação da COVID-19.  

A aprovação pela ANVISA para uso de teste rápido laboratorial em drogarias, 

farmácias e laboratórios clínicos inaugurou o processo de Point of Care na medicina 

laboratorial, as tecnologias proporcionaram as descentralizações das coletas, rapidez nos 

processamentos dos exames e a criação de base de dados na nuvem para estudos das 

variantes. Tornou-se possível não só testar os grandes centros, mas também comunidades no 

interior de SP, quilombolas e aldeias indígenas. As tecnologias levaram o teste rápido para 

perto do paciente, independentemente da sua classe social. O uso da IA e IOT tornou possível 

oferecer esse serviço com eficiência, removendo obstáculos regionais e econômicos.  

A Empresa A, com o uso da IA, executa a pré-análise de cada exame realizado nos 

dispositivos. A IA toma como base um banco gigantesco de dados, que está o tempo todo 

sendo alimentado e atualizado via nuvem, e, com base nesses dados, o computador torna-se 

capaz de formular diagnósticos. A IOT envia automaticamente, em questão de segundos, os 

resultados digitalizados da coleta de materiais genéticos para a equipe do laboratório remoto, 

e, após a pré-análise da IA, ocorre a análise por um especialista da saúde que conclui o 

diagnóstico, lauda e libera para ser enviado ao paciente via SMS. A empresa realizou várias 

ações de testagem em massa em mais de 1.000 cidades em 27 estados e com mais de 3.700 

clientes, em parceria com Empresa B, sendo possível realizar mais de 13 projetos junto com o 

Governo do Estado de São Paulo, fazendo quase 2 milhões de testes na população. 

Objetivo específico 2 – Entender os benefícios e desafios na utilização da tecnologia 

na pandemia.  

Observando alguns projetos das Empresas A e B, foi possível entender os benefícios e 

desafios da utilização da tecnologia na pandemia. Os desafios iniciaram com o número de 
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caso crescendo em todos os países; conforme o dashboard da WHO, em junho de 2020, o 

Brasil estava com 560.737 casos. Outro ponto importante foi a disponibilização dos 

dispositivos para os profissionais de saúde; devido à urgência para início das testagens em 

massa, eles não tiveram muito tempo para treinar e se sentirem seguros com a nova forma de 

coleta sanguínea. 

Ao iniciar os projetos de testagens, os profissionais de saúde se deparam com 

problemas de acurácia dos testes, dando falso negativo ou teste inconclusivo, problemas com 

infraestruturas, dependendo do local da testagem, a internet não se conectava; com isso, 

precisaram realizar as coletas manualmente. 

A falta de conexão com a internet impacta também as funcionalidades dos 

dispositivos, pois eles sofrem manutenções e calibragens de modo on-line, além de alguns 

locais serem precários, sem instalações e pontos necessários para montar as estruturas 

necessárias de testagens, precisando, assim, trocar os computadores por tablets ou 

smartphones, armazenar as coletas em HD, e, ao final de cada dia, levar essas amostras para 

um local com conexão para serem processadas. 

Com as testagens em execução, os benefícios começam a se apresentar, com a 

população sendo testada e esses dados, armazenados na nuvem, o que tornou possível criar 

dashboard para gestão e tomadas de decisões mais acertadas, acompanhar a evolução do 

vírus, a quantidade de casos, as regiões com maior número de contágios, entender qual faixa 

etária está com maior índice de casos positivos, troca de informações epidemiológicas com 

outros cientistas e pesquisadores e direcionamento para as pessoas; por meio dos testes é 

possível saber se estão positivas ou negativas, e, em casos positivos, elas podem procurar 

auxilio rápido para o seu tratamento, evitando contágio de outras pessoas e até a morte. 

As tecnologias permitiram que as Empresas A e B, juntamente com a prefeitura de 

Serrana, em São Paulo, realizassem o ensaio clínico para avaliar o impacto da vacina 

Coronavac na transmissão do vírus. Como premissa para o ensaio clínico, era primordial que 

a população da cidade fosse testada contra a COVID-19, e as mulheres também fossem 

testadas pelo exame de gravidez (Beta hCG). Os laudos precisavam sair em até 15 minutos, 

para que os indivíduos classificados pudessem tomar a vacina no mesmo momento. 

Além desse projeto, a tecnologia também habilitou outros projetos, como em aldeias 

indígenas, por exemplo a Missão Kayapó, ou em presídios e Fundação Casa, onde a maioria 

desses internos não é autorizada pela justiça a sair desses locais. 

Objetivo específico 3 – Descrever os impactos sentidos pelas organizações na 

utilização do dispositivo teste rápido remoto. 



 

 

89 

Os desafios para as organizações são inúmeros, todos tinham projetos, planos 

estratégicos e objetivos a cumprir que foram afetados pela pandemia pelas consequentes 

crises econômicas produzidas em todo o mundo. 

Uma maneira de cumprir os protocolos estabelecidos pela OMS e pelo Governo foi a 

adesão ao home office, surgindo nesse momento um dos grandes impactos para a organização, 

a viabilidade para promover o trabalho remoto, ou seja, ter as ferramentas necessárias para 

que todos realizem suas tarefas trabalhando de casa. O segundo impacto foram o lockdown, o 

confinamento para diminuir a circulação e transmissão do vírus; em um curtíssimo espaço de 

tempo as organizações precisaram criar métodos e ferramentas para se adequar ao novo 

contexto. 

A maioria das empresas teve que se adaptar à crise e às estratégias do Governo para 

retomada com segurança da economia, como as limitações de pessoas dentro dos comércios, 

horários reduzidos, controles de temperaturas, higienizações, distanciamentos e testagens de 

seus colaboradores.  

As testagens possibilitam a retomada das atividades e o cumprimento da Portaria n. 

20/2020, publicada em 19 de junho, que estabelece medidas de prevenção da transmissão da 

COVID-19 e o retorno das atividades empresariais, que deverão observadas pelos 

empregadores nos casos de o trabalhador suspeitar estar ou não com a COVID-19. 

As organizações estão usando os testes rápidos para garantir a segurança da equipe, 

estão fazendo o máximo para garantir que todos os funcionários presentes estejam protegidos 

e testados. Com a flexibilização do isolamento social, a quantidade de pessoas que voltaram a 

trabalhar presencialmente aumenta a cada dia. 

Algumas empresas, como a GNSYS e a Petrobrás (São Mateus do Sul), procuraram os 

serviços da Empresa A para executar os testes rápidos em suas organizações, cuidando, assim, 

do bem-estar de seus colaboradores de maneira preventiva. 

A Empresa C, para a retomada das aulas, participou, juntamente com seus 

colaboradores, de maneira voluntária, do projeto de testagem em massa da Empresa A. A 

diretora informa que o projeto ajudou muito na questão financeira, no retorno das aulas de 

maneira segura e confiável. Atualmente faz o uso do teste rápido como prevenção dos seus 

funcionários e atendimento da portaria. 

Objetivo específico 4 – Descrever a visão dos profissionais de saúde sobre a 

otimização dos processos laboratoriais com o uso da tecnologia. 

As otimizações ocorreram em todas as fases, na fase pré-analítica os pedidos médicos 

são enviados e recebidos de modo digital, nos cadastros dessas informações, chamadas de 



 

 

90 

anamnese, foram introduzidas checagens nos campos para não haver duplicidades de dados e 

com a devida certeza de que as informações passadas são verdadeiras; para isso, acrescentou-

se a padronização dos dados e o armazenamento da foto do paciente segurando o RG. 

Em relação à coleta, são retiradas gotas de sangue do paciente com apenas um 

pequeno furo (com o uso da lanceta); esse material é colocado em uma cápsula de exame que 

é inserida no dispositivo. Esse dispositivo funciona com um sensor, o seu interior possui duas 

funções: identificar qual é o tipo do exame que será realizado e fazer a digitalização e leitura 

da amostra de sangue. O dispositivo, conectado à internet, realiza a identificação das cápsulas 

e a digitalização das amostras.  

Na fase analítica, os exames digitalizados são pré-avaliados pela IA com base no 

banco de dados. Para a segunda avaliação, os dados são encaminhados para o laboratório, 

onde os especialistas da saúde validam os diagnósticos realizados pela IA. 

Na fase pós-analítica, após a validação dos diagnósticos, os profissionais concluem o 

laudo, assinam e liberam para os pacientes, que recebem em até 15 minutos via SMS. No site, 

fica armazenada a segunda via.    

Conforme a entrevista semiestruturada com a Empresa D, a maioria dos profissionais 

que estão trabalhando com os dispositivos concorda que as otimizações nos processos estão 

trazendo agilidades nas testagens. As experiências para a empresa estão sendo muito boas, o 

que motiva o uso do teste é a alta porcentagem da sensibilidade e especificidade, resultando 

na confiabilidade tanto dos profissionais quantos dos pacientes. A biomédica da empresa 

acredita que as tecnologias estão renovando o setor, trazendo valorização, melhorando o 

acesso à saúde com baixo custo e menos erros. 

De acordo com os questionários on-line, tipo survey, em escala Likert (1. Discordo 

totalmente e 5. Concordo totalmente), foi possível avaliar as visões desses profissionais sobre 

o teste rápido nos seguintes constructos:  

Quadro 16 – Avaliações dos profissionais de saúde sobre o TLR 

Constructos Avaliações 

Utilidade 
(UPE) 

Avalia se o teste está habilitando a realizar as atividades de modo 
eficaz, com qualidade, controle e obtendo vantagens com os novos 
processos. 

Satisfação 
(SAT) 

Afere se o uso é adequado, se atende a necessidade do profissional e o 
quanto ele é difícil de operar comparando com o processo anterior. 
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Facilidade de Uso 
(FUP) 

Examina se as etapas dos treinamentos foram fáceis, se o processo de 
implantação é simples e fácil de executar 

Conveniência 
(CON) 

Qualifica se o profissional teve contato suficiente com o dispositivo, se 
ele teve tempo para estressar o equipamento antes do uso oficial e se 
estava se sentindo confortável com esses processos. 

Atitude 
(ATT) 

Estima se o profissional considera uma boa ideia usar as tecnologias no 
atendimento dos pacientes, se é benéfico o uso no combate à COVID-
19 e se o dispositivo está apoiando o monitoramento dos pacientes. 

Intenção do Uso 
(ITU) 

Analisa se, após a pandemia, o teste rápido deve ser aprovado de modo 
permanente, se as empresas e profissionais continuarão usando o 
serviço ou não nos atendimentos dos pacientes. 

Fonte: Elaboração própria. 
 
O resultado da média de cada categoria foi bem similar ao das entrevistas 

semiestruturadas, a categoria FUP, que obteve a maior média, 4,77, seguida da UPE com 

4,23, demonstra que os profissionais da saúde concordam fortemente que o dispositivo está 

permitindo um trabalho seguro, simples, com qualidade e é vantajoso para os 

estabelecimentos. As categorias SAT com 3,65, ATT com 3,50, CON com 3,27 e ITU com 

3,18 demonstraram que os profissionais concordam, de modo parcial, que usar o dispositivo 

auxilia o monitoramento dos pacientes, que ele é compatível com os processos existentes nos 

estabelecimentos e é uma boa solução para o combate do coronavírus. 

A seguir, representado pelo Quadro 19, há uma avaliação dos constructos onde é 

possível concluir as avaliações e visões dos profissionais de saúde em relação ao uso do TLR 

na pandemia em farmácias e drogarias. 

Quadro 17 – Resultados dos profissionais de saúde sobre o TLR 

Constructos Resultados 

Utilidade 
(UPE) 

89% avaliaram que o TLR trouxe eficiência para o negócio 
87% confiam na qualidade dos testes 
78% acreditam que é vantajoso utilizar o dispositivo em seus estabelecimentos 

Satisfação 
(SAT) 

65% julgam que o TLR é adequado à forma de trabalhar 
80% informam que os novos processos atendem os processos existentes nos 
estabelecimentos 
4% presumiram que o processo do TLR é mais difícil que o processo anterior 

Facilidade de Uso  
(FUP) 

96% realizaram com facilidade as etapas dos treinamentos 
100% acreditam que o processo de implantação é simples e fácil de executar 
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Conveniência 
(CON) 

39% classificaram que tiveram oportunidade de testar os equipamentos antes do início 
das testagens 
20% informaram que estavam se sentindo confortáveis com os novos processos 

Atitude 
(ATT) 

93% consideram que usar o TLR nos atendimentos dos pacientes foi uma boa ideia 
98% consideram benéfico o uso do TLR nos pacientes para combate do coronavírus 
96% acreditam que o dispositivo está apoiando o monitoramento 

Intenção do Uso 
(ITU) 

78% desejam que os testes rápidos sejam aprovados pela ANVISA em uso em farmácias 
e drogarias 
80% continuarão utilizando os testes rápidos remoto nos atendimentos dos pacientes 

Fonte: Elaboração própria. 
 
5.1 Considerações Finais 

 

Os trágicos efeitos causados pela pandemia do coronavírus têm trazido vários desafios 

para a sociedade, o vírus tem impactado a vida social, econômica e política. A instabilidade, o 

não saber como será daqui para a frente, como serão os próximos dias ou anos, foram notórios 

nas entrevistas com os executivos. 

O distanciamento social tornou-se uma arma no combate da COVID-19, o intuito é 

evitarmos o contato direto com os infectados, e, assim, diminuir a disseminação do 

coronavírus, que ocorre via partículas e gotículas respiratórias. O isolamento ocorreu em 

pessoas que compõem o grupo de risco para as doenças e para os serviços não essenciais, 

solicitando assim o seu fechamento (lockdown). 

Como efeito das atividades reduzidas nos setores primário, secundário e terciário, 

sendo um desses setores a medicina laboratorial, o impacto para o segmento foi em diversas 

vertentes, inicialmente com a redução dos pacientes em suas instalações e, por consequência, 

a quantidade de exames realizados no mesmo momento, um novo exame a ser realizado, 

detectar a presença do coronavírus, criação de novos protocolos para garantir maior segurança 

aos profissionais e com garantia aos pacientes, readaptação em suas estruturas e falta de 

insumos. 

As estruturas laboratoriais têm diferentes níveis de maturidade para o uso da 

tecnologia, mas nesse momento, lidando com uma situação extrema, fora do comum, era 

preciso implantar urgentemente a agilidade, era necessário otimizar os processos, quebrar a 

resistência e aceitar as tecnologias que ajudassem a agilizar o processo e a tomada de decisão.  

O ano de 2019 foi o ano que mais exigiu atenção desses profissionais, de suas 

estruturas de atendimento e custos. Era hora de testar a população o mais rápido possível e 
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informar seu resultado logo, não dali a dois ou três dias, e não seria seguro retirar grandes 

quantidades de amostras.  

Precisa-se mapear a situação pandêmica e evitar perda de vidas, e isso só foi possível 

com o uso das tecnologias disruptivas. Este estudo discorreu sobre duas delas, IA e IOT, onde 

a IA contribuiu com o aumento da acurácia do diagnóstico da doença e pesquisas biomédicas 

e a IOT abriu as fronteiras, fornecendo conectividade dos objetos físicos com a internet, 

trazendo uma melhor experiência aos pacientes. O teste laboratorial remoto permitiu que a 

população fosse testada, independentemente de existir um laboratório clínico no local, por 

meio de uma gotícula de sangue, processado pela IA, que, ao mesmo tempo que recebia 

grandes quantidades de amostras para seu aprendizado, ajudava os biomédicos em suas 

análises, otimizando esse tempo. O biomédico recebia esses dados por meio de um dispositivo 

conectado na internet (IOT) para processar o laudo e finalizar com a assinatura digital, 

posteriormente, enviando o resultado ao paciente via SMS em 15 minutos. 

 

5.2 Limitações 

 

Por se tratar de uma pesquisa de característica qualitativa, com executivos que estão 

atuando em projetos de testagem em massa em comunidades e missões, ensaios clínicos, 

desafios do retorno às aulas e atendimento de pacientes ou análises clínicas, o que 

comprometeu o tempo e dedicação para explorar melhor as entrevistas. 

Essa situação também se replicou na pesquisa quantitativa, pois os links foram 

enviados via e-mails, LinkedIn ou Whatsapp; na primeira semana não se obteve retorno, 

outras tentativas foram feitas até o decreto de lockdown, que dificultou muito o processo de 

coleta. Nesse momento, foram buscadas alternativas para não perder essa visão importante 

dos profissionais de saúde. 

 

5.3 Sugestões para Futuras Pesquisas 

 

Propõe-se a replicação deste estudo de caso exploratório em tempos de baixa ou sem 

pandemia. Seria enriquecedor estudar os desfechos das tecnologias na medicina laboratorial, 

uma área que está vivendo as oportunidades de ser ágil, ter seus processos automatizados, 

pedido médico digital, tokenização, validação das informações com as operadoras via app, 

ferramentas de apoio para tomada de decisão e descentralização. 
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Um projeto em estudo está sendo direcionado pela empresa, com uso da IOT off-line, 

um teste piloto já foi executado e vários desdobramentos ocorrerão, então seria benéfico 

acompanhar o desfecho de cada etapa. 

A Cloud Computing ou computação em nuvem é outro tema vasto, que está envolvido 

nas tecnologias embarcadas no teste rápido, e seria vantajoso estudar como ela está 

suportando todos os dispositivos de teste como computador, mobile, tablets e TLR. 

O Big Data está contribuindo com o controle de dados e informações sobre infecções e 

óbitos, feito em tempo real, por geolocalização, sintetizando, assim, os dados captados pelos 

testes. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA PRIMÁRIA 

 
Entrevista Semiestruturada Primária Data:__/__/__ 

Categoria I – Dispositivo para Teste Laboratorial Remoto (TLR) 
 
1. Contextualize a ideia do dispositivo. O equipamento, as cápsulas e técnicas... 
2. Quais as tecnologias utilizadas/embarcadas no dispositivo?  
3. Comente um pouco como as tecnologias IA e IOT são desenvolvidas no dispositivo. 
4. O quanto as tecnologias foram importantes para o desenvolvimento do produto?  
5. Como você avalia a capacidade de inovação na medicina laboratorial? 
6. O dispositivo já teve outros tipos de tecnologia embarcada? 
7. Quais são os maiores desafios do dispositivo? 
8. O que permite o processamento do exame ser em 15 minutos? 
9. Quais são os passos necessários para realizar os exames no dispositivo? 
10. Quais as dificuldades ou desafios encontrados nos processamentos das análises? 
11. Em porcentagem, qual a etapa que gera mais erro ou é considerada mais preocupante? 
12. Como é o processo de segurança e confiabilidade das análises dos testes? 

Categoria II – Mercado Atual para o Teste Laboratorial Remoto (TLR) 
 
1. Em porcentagem, a base de cliente e parceiros aumentou quanto? 
2. Como os kits e treinamento on-line são disponibilizados no mercado? Todo processo fica pela 
responsabilidade da empresa? 
3. Todos os materiais como reagentes/fitas usadas nos processos são nacionais? 
4. É encontrado algum tipo de dificuldade nas compras desses materiais? 
5. Como você percebe ou qual a sua visão de mercado sobre os testes laboratoriais remotos? Ou seja, no 
que ele se diferencia dos testes realizados no laboratório tradicional? 
6. Quantos atendimentos são realizados por vez no dispositivo? 
7. Você sabe informar quantos atendimentos ou a média deles foram realizados para o atendimento do 
diagnóstico do coronavírus? 
8. Relate como era a rotina antes da pandemia nos TLR como influenza, dengue, vitaminas e depois, ao 
início da pandemia, com a entrada do diagnóstico para o coronavírus.   
9. Quais são os maiores desafios neste momento? 

Categoria III – Futuro para o Teste Laboratorial Remoto (TLR) 
 
1. Acompanhando os anúncios da empresa, além do teste sorológico, a empresa irá realizar o RT-PCR. 
Esse utilizará a mesma tecnologia? 
2. Esse novo modelo está pronto para entrar no mercado? 
3. Qual a sua percepção em relação às tecnologias disruptivas e medicina laboratorial no âmbito dos testes 
laboratoriais remotos? 
4. Você considera que a pandemia impulsionou avanços das tecnologias para a empresa, ou não, a 
empresa já estava bem envolvida nos benefícios e usabilidade? 
5. Quais as expectativas nessa nova oferta de teste? 
6. Falando em tecnologia, tem outras tecnologias que vocês estão acompanhando ou testando? 
7. Qual o sentimento atual diante de todos os benefícios ofertados na pandemia? 
8. Gostaria de fazer mais alguma observação que julgue importante ou comentário? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA SECUNDÁRIA 

 
Entrevista Semiestruturada Secundária Data:__/__/__ 

Categoria I – Dispositivo para Teste Laboratorial Remoto (TLR) 
 
1. Como a farmácia tomou conhecimento do dispositivo empresa? 
2. Como foi o processo de conhecimento do dispositivo? Teve algum desconforto diante de uma tecnologia 
nova estar entrando no ramo farmacêutico? 
3. Usar o dispositivo permitiu completar mais o atendimento/serviço aos pacientes? 
4. Você considera que a tecnologia trouxe maior agilidade no atendimento? 
5. Usar o dispositivo pode tornar o atendimento e gerenciamento ao paciente mais fácil nessa pandemia? 
6. A farmácia pensou, diante dos dados coletados pelo dispositivo, em fazer algum tipo de gestão sobre a 
pandemia? 
7. Como foi a confiabilidade dos dados sendo gerados pelo dispositivo? 
8. A farmácia considera que foi válido o uso do dispositivo na farmácia diante da pandemia? 
9. Gostaria de fazer mais alguma observação que julgue importante ou comentário? 

Categoria II – Mercado Atual para o Teste Laboratorial Remoto (TLR) 
 
1. Como foi o treinamento do dispositivo? 
2. A farmácia considera que todas as informações passadas foram compreensíveis? 
3. A farmácia considera o dispositivo flexível ou inflexível para interação como análise laboratorial na 
farmácia na pandemia? 
4. Como foi o processo do recebimento dos kits e local para operar o dispositivo? Teve algum tipo de 
dificuldade. como: internet, conexão com o computador, local para operar, ornamentos...? 
5. A farmácia sentiu receio/medo em usar uma tecnologia dentro da farmácia para análise laboratorial do 
coronavírus? 
6. Como ocorreram os testes diante de pacientes que poderiam estar positivos? Os pacientes sentiram algum 
desconforto diante da tecnologia? 
7. Seria fácil obter a tecnologia de modo permanente e usar para outros tipos de análises laboratoriais além 
do coronavírus?  
8. Você considera que a ANVISA teve uma boa atitude em permitir a análise laboratorial da COVID-19 na 
farmácia? 
9. Como estão sendo as contribuições do dispositivo? 
10. Quais benefícios a farmácia considera ter ao usar o dispositivo para fazer análise laboratorial em meio à 
pandemia? Teve algum momento desagradável? 
11. Gostaria de fazer mais alguma observação que julgue importante ou comentário? 

Categoria III – Futuro para o Teste Laboratorial Remoto (TLR) 
 
1. Qual é a estratégia para o dispositivo no futuro, pós-pandemia?  
2. Como é a expectativa do comportamento do dispositivo para o futuro? 
3. Quais são os benefícios esperados para o futuro da tecnologia nas farmácias? 
4. Quais são as contribuições esperadas da tecnologia nas farmácias em relação à pandemia? 
5. Gostaria de fazer mais alguma observação que julgue importante ou comentário? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DA ENTREVISTA TERCIÁRIA 

 
Entrevista Semiestruturada Terciária Data:__/__/__ 

Categoria I – Dispositivo para Teste Laboratorial Remoto (TLR) 
 
1. Contextualize a ideia do dispositivo. O equipamento, as cápsulas e técnicas... 
2. Quais as tecnologias utilizadas/embarcadas no dispositivo?  
3. Comente um pouco como as tecnologias IA e IOT são desenvolvidas no dispositivo. 
4. O quanto as tecnologias foram importantes para o desenvolvimento do produto?  
5. Como você avalia a capacidade de inovação na medicina laboratorial? 
6. O dispositivo já teve outros tipos de tecnologia embarcada? 
7. Quais são os maiores desafios do dispositivo? 
8. O que permite o processamento do exame ser em 15 minutos? 
9. Quais são os passos necessários para realizar os exames no dispositivo? 
10. Quais as dificuldades ou desafios encontrados nos processamentos das análises? 
11. Em porcentagem, qual a etapa que gera mais erro ou é considerada mais preocupante? 
12. Como é o processo de segurança e confiabilidade das análises dos testes? 

Categoria II – Mercado Atual para o Teste Laboratorial Remoto (TLR) 
 
1. Em porcentagem, a base de cliente e parceiros aumentou quanto? 
2. Como os kits e treinamento on-line são disponibilizados no mercado? Todo processo fica pela 
responsabilidade da empresa? 
3. Todo os materiais como reagentes/fitas usadas nos processos são nacionais? 
4. É encontrado algum tipo de dificuldade nas compras desses materiais? 
5. Como você percebe ou qual a sua visão de mercado sobre os testes laboratoriais remotos? Ou seja, no 
que ele se diferencia dos testes realizado no laboratório tradicional? 
6. Quantos atendimentos são realizados por vez no dispositivo? 
7. Você sabe informar quantos atendimentos ou a média deles foram realizados para o atendimento do 
diagnóstico do coronavírus? 
8. Relate como era a rotina antes da pandemia nos TLR como influenza, dengue, vitaminas e depois, ao 
início da pandemia, com a entrada do diagnóstico para o coronavírus.   
9. Quais são os maiores desafios neste momento? 

Categoria III – Futuro para o Teste Laboratorial Remoto (TLR) 
 
1. Acompanhando os anúncios da empresa, além do teste sorológico, a empresa irá realizar o RT-PCR. Esse 
utilizará a mesma tecnologia? 
2. Esse novo modelo está pronto para entrar no mercado? 
3. Qual a sua percepção em relação às tecnologias disruptivas e medicina laboratorial no âmbito dos testes 
laboratoriais remotos? 
4. Você considera que a pandemia impulsionou avanços das tecnologias para empresa, ou não, a empresa já 
estava bem envolvida nos benefícios e usabilidade? 
5. Quais as expectativas nessa nova oferta de teste? 
6. Falando em tecnologia, tem outras tecnologias que vocês estão acompanhando ou testando? 
7. Qual o sentimento atual diante de todos os benefícios ofertados na pandemia? 
8. Gostaria de fazer mais alguma observação que julgue importante ou comentário? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DA ENTREVISTA QUATERNÁRIA 

 
Entrevista Semiestruturada Quaternária Data:__/__/__ 

Categoria I – Dispositivo para Teste Laboratorial Remoto (TLR) 
 
1. Como foi o primeiro contato com o teste rápido? 
2. Comente um pouco sobre a sua experiência na realização do teste rápido. 
3. No momento de execução do teste, ocorreu o cadastro e pré-entrevista de identificação? 
4. O que você acha de o processamento do exame ser em 15 minutos? 
5. Você recebeu o resultado em 15 minutos? 
6. Na sua opinião, qual a vantagem e desvantagem do teste rápido? 
7. Você sentiu alguma desconfiança/medo ou desconforto ao realizar o teste rápido? 
8. Você presenciou alguma dificuldade do profissional de saúde no momento de execução do teste?  
9. Como foi para você o processo de segurança e confiabilidade das análises dos testes? 

Categoria II – Mercado Atual para o Teste Laboratorial Remoto (TLR) 
 
1. Você prefere fazer o teste tradicional no laboratório ou teste rápido? Por quê? 
2. Como os kits e treinamento on-line são disponibilizados no mercado? Todo processo fica pela 
responsabilidade da empresa? 
3. Todo os materiais como reagentes/fitas usadas nos processos são nacionais? 
4. É encontrado algum tipo de dificuldade nas compras desses materiais? 
5. Como você percebe ou qual a sua visão de mercado sobre os testes laboratoriais remotos? Ou seja, no 
que ele se diferencia dos testes realizado no laboratório tradicional? 
6. Quais são os maiores desafios neste momento? 

Categoria III – Futuro para o Teste Laboratorial Remoto (TLR) 
 
1. Acompanhando os anúncios da empresa, além do teste sorológico, a empresa irá realizar o RT-PCR. Esse 
utilizará a mesma tecnologia? 
2. Esse novo modelo está pronto para entrar no mercado? 
3. Qual a sua percepção em relação às tecnologias disruptivas e medicina laboratorial no âmbito dos testes 
laboratoriais remotos? 
4. Você considera que a pandemia impulsionou a avanços das tecnologias para empresa, ou não, a empresa 
já estava bem envolvida nos benefícios e usabilidade? 
5. Quais as expectativas nessa nova oferta de teste? 
6. Falando em tecnologia, tem outras tecnologias que vocês estão acompanhando ou testando? 
7. Qual o sentimento atual diante de todos os benefícios ofertados na pandemia? 
8. Gostaria de fazer mais alguma observação que julgue importante ou comentário? 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DA ENTREVISTA QUINÁRIA 

 
Entrevista Semiestruturada Quinária Data:__/__/__ 

Categoria I – Dispositivo para Teste Laboratorial Remoto (TLR) 
 
1. Como o laboratório tomou conhecimento do dispositivo para teste rápido da COVID-19? 
2. Como foi o processo para conhecimento do dispositivo? Teve algum desconforto diante de uma 
tecnologia nova entrando no laboratório? 
3. Como foi o treinamento do dispositivo? 
4. O laboratório entende que foi efetivo o treinamento, que todas as informações passadas foram 
compreensíveis? 
5. Quais as vantagens e desvantagens do teste rápido? 
6. Usar o dispositivo permitiu completar mais o atendimento/serviços aos pacientes? 
7. Como foi a confiabilidade dos dados sendo gerados pelo dispositivo? 
8. O laboratório considera que o teste rápido é flexível para interação como análise laboratorial na 
empresa na pandemia? 
9. Como foi o processo do recebimento dos kits e local para operar o dispositivo? Teve algum tipo de 
dificuldade, como: internet, conexão com o computador, local para operar, ornamentos...? 

Categoria II – Mercado Atual para o Teste Laboratorial Remoto (TLR) 
 
1. Quanto anos de experiência como biomédica? 
2. Qual é a sua opinião sobre o teste sanguíneo tradicional e o teste rápido sobre a forma de execução? 
3. Quais as vantagens e desvantagens do teste tradicional de coleta? 
4. Você acredita que o teste rápido é revolucionador? 
5. Você acredita que a tecnologia na medicina laboratorial está mudando o processo e ajudando na 
pandemia a medicina laboratorial? 
6. Qual sua opinião sobre a tecnologia na medicina laboratorial? 
7. Quais os benefícios da tecnologia no processo do teste rápido para a medicina laboratorial? 
8. Usar o dispositivo pode tornar o atendimento e gerenciamento ao paciente mais fácil nessa pandemia? 
9. Você considera que o dispositivo trouxe maior agilidade no atendimento? 
10. Você acredita que o teste rápido ajudou os testes na pandemia? Por quê? 
11. O laboratório considera que foi válido o uso do dispositivo na empresa diante da pandemia? 
12. A farmácia sentiu receio/medo em usar uma tecnologia dentro da farmácia para análise laboratorial do 
coronavírus? 
13. Como ocorreram os testes diante de pacientes que poderiam estar positivos? Os pacientes sentiram 
algum desconforto diante da tecnologia? 

Categoria III – Futuro para o Teste Laboratorial Remoto (TLR) 
 
1. A ANVISA liberou a testagem rápida em farmácia, drogaria e laboratório somente no período de 
pandemia, qual a sua opinião sobre essa regulamentação? 
2. O laboratório pensou, diante dos dados coletados pelo dispositivo, em fazer algum tipo de gestão sobre 
a pandemia? 
3. Seria fácil obter a tecnologia de modo permanente e usar para outros tipos de análises laboratoriais 
além do coronavírus? 
4. Qual é a estratégia para o dispositivo no futuro, pós-pandemia? 
5. Como é a expectativa do comportamento do dispositivo para o futuro? 
6. Quais são os benefícios esperados para o futuro da tecnologia nos laboratórios? 
7. Quais são os benefícios esperados para o futuro da tecnologia nos laboratórios? 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO 
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APÊNDICE G – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

São Paulo, XX de XXXX de 2021. 
 

Carta de Apresentação 
 

 
À empresa XX, 
 
Venho, por meio desta, me apresentar como mestranda do Curso de Mestrado Profissional em Gestão 
para Competitividade – Linha Tecnologia da Informação (MPGC-TI) na Fundação Getulio Vargas 
(FGV); escolhi como tema de pesquisa as Tecnologias Disruptivas na Medicina Laboratorial em 
tempos de pandemia. O objetivo geral do trabalho aplicado consiste em estudar como as tecnologias 
disruptivas estão apoiando no combate da pandemia do coronavírus. 
 
Considerando a importância da XX no cenário atual e, ainda, o sucesso de suas práticas farmacêuticas, 
eu, Ana Paula Rocha, manifesto o meu interesse de realizar uma pesquisa de estudo de caso nessa 
conceituada empresa. 
 
É importante ressaltar que todos os dados coletados serão utilizados com fins exclusivamente 
acadêmicos. Caso o nome da organização e o do profissional entrevistado precisem ser preservados, 
assim faremos. 
 
A metodologia é baseada em pesquisa exploratória utilizando o método qualitativo. Os dados serão 
coletados por meio de entrevista semiestruturada, com duração no máximo de 1 hora, com o 
profissional responsável pela implantação ou acompanhamento do Projeto. Acredita-se que essa 
pesquisa, por meio dos resultados de sua aplicação, poderá contribuir para discussões e novas 
reflexões sobre o assunto. 
 
Desde já agradeço a sua atenção para com a pesquisa acadêmica. 
 
Atenciosamente, 
 
Ana Paula Rocha 
MPGC-TI – Mestrado Profissional de Gestão para Competitividade 
Linha de Pesquisa – TI / Matrícula: C35XXXX / Orientadora: Marta de Campos Maia 
(11) 99X83-XXXX – anap.rocha@outlook.com  


